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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. �

شماره 74- مرداد ماه 1396- 15000 تومان

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 7سرمقاله 
رویـــداد

24ـــــــــــــــــــــــــــــــ  اخبار داخلي
26ـــــــــــــــــــــــــــــــ  اخبار خارجي

نقطه نظر
28ـــــــــــ  فرصت طالیی 2 میلیون تنی عراق را از دست ندهیم
28ـــــــــــــــــ  اولویت صنعت فوالد ایجاد اشتغال باشد
28ــــــــــــ   بهره وری و اقتصادی بودن واحدها در نظرگفته شود
29ــــــــــ  حمایت از تولید ملی، انتظار نوردکاران از دولت و مجلس
29ــــــــــــــ  چالش اصلی توسعه فوالد ایران تکنولوژی است
29ــــــ   مجوز طرح های جدید فوالدی با دقت بیشتری صادر می شوند

انعکاس
30 ـــــــــــ  تثبیت تعرفه واردات فوالد، ارزشمندترین اقدام انجمن
30ـــــــــــــــ  تالش انجمن برای تنظیم بازار شمش و میلگرد
30ــــــــــــــــــــــــ  از رسته های انجمن چه خبر؟
31ـــــــــــــــــــــ  آکادمی ملی فوالد ایران تاسیس شد

گزارش و گفت وگو
38ـــــــــ  صادرات، توازن و تکمیل زنجیره فوالد برایم رضایت بخش است
39ـ  بخش بازرگانی برای دولت حیاتی تر شده و صنعت ومعدن مغفول مانده است
40ــــــــــ  تکمیل زنجیره ارزش با راه اندازی کارخانه فوالد چادرملو
41ــــ  بعد از ماجرای فوالد خوزستان از سرمایه گذاری در فوالدکنار نکشیدم
42ـــ  پیشنهاد وزارت صنعت،  معدن و تجارت برای سرمایه گذاران فوالدی
44 ــــــــــ  مأموریت برای اقتصادی کردن طرح استانی فوالد شادگان
46ــــــــــــ  در مجامع فوالدی ها و سنگ آهنی ها چه گذشت؟
48ــــــــــــــــ  جزئیات روند بهبود شرایط مالی ذوب آهن
50ـــــ  سود خالص 20 هزار میلیاردریالی، تقسیم 100 ریال به ازای هر سهم
51ــــــــــــــــــ  نورد سرمد ابرکوه وارد مدار تولید شد

دیدگاه
57ـــــ اقدامات همگانی برای رسیدن به اهداف صادراتی در زمینه فوالد
58ـــ  فعال سازی دیپلماسی اقتصادی، الزام استراتژیک توسعه صادرات فوالد
59ــــــــــ  برنامه صادرات 2 میلیون تنی فوالد خوزستان در سال 96
60ـــــــــ  چگونه بازار دائمی صادراتی برای فوالد کشور ایجاد کنیم؟
61ـــــــ  4 محور قابل توجه دولت و مجلس برای توسعه صادرات فوالد ایران
62ـــــــــ  مزیت های رقابتی و الزامات صادراتی فوالد ایران کدامند؟
63ــــــــــــــ  توسعه صادرات نگاه کالن اقتصادی را می طلبد

یادداشت
64ــــــــــــــــــ  ریخت شناسی بازار صادراتی فوالد ایران
65ـــــــــــــ  الزامات و پیش نیازهای توسعه صادرات فوالد ایران
66ــــــ چرا روند قیمتی  نگ آهن و فوالد از یکدیگر تبعیت نمی کند؟
68ـــــــــ  نیاز معدن و صنایع معدنی به صندوق ضمانت صادرات

تحلیل و مقاله
74ـــ  تکنولوژی EFSOP و هم افزایی زیست محیطی و فرآیندی  در کوره...
PERED 65ـــــــــــ  روش بهینه تولید آهن اسفنجی با تکنولوژی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 79آمارـ 





انتـــظارات تولیــــدکنندگان فــــوالد از 
دولت دوازدهم

  دکتر محمود اسالمیان
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 

فوالد ایران
فقدان استراتژی توسعه صنعتی باعث نابسامانی در بسیاری از حوزه های تولیدی گردیده است. عموم 
و  جهانی  شرایط  و  خود  نسبی  های  مزیت  با  متناسب  یافته،  توسعه  یا  توسعه  حال  در  کشورهای 
منطقه ای، نقشه راهی را برای فرایند توسعه صنعتی خود انتخاب می نمایند. اقداماتی در جهت تدوین 
استراتژی مذکور در گذشته ها پیگیری شد که متاسفانه به سرانجام نرسید و نه تنها در حوزه صنعت 

بلکه در بسیاری از حوزه های دیگر هم فاقد نقشه راه هستیم.

نداشتن نقشه مذکور می تواند به مثابه این ضرب المثل گمشده ای باشد که به هر سو و با هر سرعتی 
برویم تفاوتی نخواهد داشت. احداث هر کارخانه با هر ظرفیت در هر نقطه از کشور در این فرمول مقبول 

خواهد بود.

سرمایه گذاری در نقاط غیر اقتصادی، ظرفیت غیر معقول بدون زیرساخت مناسب، حاصل نداشتن یک 
نقشه راه حداقل است.

بسیاری از مشکالت حادث شده در زنجیره فوالد متاثر از فقدان استراتژی توسعه صنعتی در فوالد 
کشور است.

تجربه نشان داده است تاثر بر گذشته دردی را درمان خواهد کرد.

مشکل مذکور بر حوزه فوالد نیز تاثیر جدی و فراوانی داشته است. نابسامانی در زنجیره فوالد باعث بروز 
مشکالت عدیده ای در واحدهای تولیدی از بزرگ تا کوچک شده است. ناکارآمد ساختن ایمیدرو در 
دولت نهم و دهم و توسعه های غیر معقول مشکالتی خارج از تصور ایجاد نموده است که حاصلی جز 

آسیب به حوزه سرمایه گذاری در فوالد نداشته است.

بدون تردید طی 4 سال آینده شاهد مشکالت جدی در تامین سنگ آهن برای واحدهای فوالدی 
خواهیم بود و به این ترتیب یکی از مزیت های مهم تولید فوالد کشور که ناشی از تامین مواد اولیه 
داخلی بوده است کمرنگ خواهد شد. این امر افزایش قیمت تمام شده را به دنبال داشته و بر دامنه 

مشکالت خواهد افزود.

انتظار داریم!

نامناسب فعلی مورد توجه جدی . 1 اولویت ساماندهی شرایط  به  با توجه  نقشه راه توسعه فوالد 
مسئولین محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. این مدل هم بایستی مصائب گذشته 

را نظم داده و هم راه را برای یک توسعه متوازن همراه سازد.

متولی حوزه صنایع معدنی و فلزی با تقسیم کار مناسب در وزارت خانه توام با اختیارات متناسب . 2
تعریف گردد.



































استانداردهای  با  ارفع  فوالد  در   C10C مارک  با  کیفی  فوالد    
اروپایی تولید شد.

به گزارش چیالن، بنا به سفارش مشتریان برای نخستین بار، فوالد 
کیفی با مارک C10C که فوالدی کم کربن و اکسیژن زدایی شده با 
آلومینیوم و سیلیسیوم است با عملیات گاززدایی تحت خالء مطابق 

با استانداردهای اروپایی در واحد فوالدسازی ارفع تولید شد.
براساس اعالم شرکت فوالد ارفع، تولید این گرید بر اساس استاندارد 
و  نیتروژن  هیدروژن،  محلول  گازهای  و  گرفته  صورت  اروپایی 
اکسیژن به ترتیب به کمتر از 2، 40 و 15 واحد )ppm( کاهش 

یافته است.
الزم به ذکر است فرایند طراحی و تولید این گرید در مدت کمتر از 
دو هفته پس از ثبت سفارش مشتری و بر اساس اصول استاندارد 
ISO 9001 صورت گرفت. از این جهت، تولید این محصول کیفی 
و جدید نشان از انعطاف پذیری باالی خط تولید واحد فوالدسازی 
در راستای تحقق خواست مشتریان و رضایت هر چه بیشتر آنان 

می باشد.
یکی از ویژگی های بارز واحد فوالدسازی شرکت آهن و فوالد ارفع، 
 )VD-VOD( بهره گیر از بخش گاززدایی و کربن زدایی تحت خالء
می باشد در این بخش بعد از قرار دادن فوالد مذاب در معرض خالء 
و انجام سایر فرایند ها، امکان تولید انواع فوالدهای کیفی و آلیاژی 

برای کاربردهای حساس فراهم می گردد.
گفتنی است، واحد فوالد سازی ارفع از سال 1392 فعالیت تولیدی 
خود را آغاز کرده و تاکنون به بیش از 90 درصد ظرفیت تولید 

اسمی خود دست یافته است.

فوالد کیفی در واحد فوالدسازی ارفع
تولید شد

 سه طرح دیگر از میان طرح های فوالد استانی تا شهریور ماه وارد مدار تولید می شوند.
دکتر مهدی کرباسیان، رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان این مطلب گفت: انتظار داریم دو طرح میانه و نی ریز به ترتیب در ابتدا و انتهای مرداد 

و طرح سبزوار تا پایان شهریور به تولید برسند.
وی افزود: شادگان نیز به روش و فناوری کامال ایرانی به عنوان نخستین طرح تولید آهن اسفنجی با فناوری ایرانی اواخر تیرماه سال جاری به بهره برداری رسید.

کرباسیان با تصریح این نکته که طرح های استانی با مشارکت بخش خصوصی و در راستای اقتصاد مقاومتی اجرایی شدند خاطرنشان کرد: تا پایان 
سال مابقی پروژه های آهن اسفنجی فوالدهای استانی راه اندازی می شوند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو:
طرح های فوالد استانی تا پایان سال راه اندازی می شوند

بانکی  تسهیالت  ساماندهی  جهت  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت   
مصوبه ای از کارگروه ملي ستاد تسهیل موانع تولید اخذ کرده است که 
طبق آن می تواند ضمن توافق با بانک ها و با پرداخت حداکثر 5 درصد 
سود و اصل تسهیالت به بانک های ذینفع مشمول یک سال تنفس در 
بازپرداخت تسهیالت شود و بعد از اتمام مدت تنفس نیز بدهی ها را به 

مدت 5 سال تقسیط نماید.
درصد   60 حدود  برای  مصوبه  این  اکنون  هم  چیالن،  گزارش  به 
تسهیالت اخذ شده )شامل بانک های پاسارگاد، رفاه و ملت( اجرایی 
شده است و مذاکره با سایر بانک ها نیز در حال انجام می باشد. بر 
اساس صورت های مالی سال 95 بیش از 83 درصد زیان حاصل شده 
مربوط به هزینه های مالی است و لذا آثار این اقدامات می تواند در 

آینده ای نزدیک نمایان شود.
قابل ذکر است که به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل 
و فصل مشکالت و موانع فراروی واحدهای تولیدی، "کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید" در همه استان های کشور و با عضویت استاندار، رئیس 
واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان مدیریت 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  استانی  واحد  رییس  استان،  برنامه ریزی  و 
امور  اجتماعی، رئیس واحد استانی وزارت جهادکشاورزی، مدیر کل 
مالیاتی استان، مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان، مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی استان و رئیس  خانه  صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل 

می شود.

ذوب آهن اصفهان به ساماندهي تسهیالت مالی و 
بانکی می پردازد

اخبار داخلی
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 دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به نوع سرمایه گذاری ها در صنعت 
فوالد کشور گفت: اگر فوالد مبارکه در دو سال گذشته که سخت ترین شرایط فوالد در دنیا بود 
و به صورت تقریبی تولیدکنندگان بزرگ با چالش جدی مواجه شدند، توانست از این پیچ عبور 
کند به این خاطر بود که کل فرآیند تولید فوالد را در مجموعه خود داشت و پراکندگی در مراحل 
وجود نداشت. بنابراین برای دستیابی به تولید در سندچشم انداز باید به این نکته توجه شود که 
واحدهای پراکنده کاربردی نیستند و دیر یا زود از گردونه تولید خارج می شوند و ظرفیت های 

بزرگ الزم است.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در ادامه اظهار داشت: یکی از شاخصه های کمی برای تشخیص 
توسعه یافتگی جوامع، اندازه گیری مصرف فوالد آنان است. برای تولید یک میلیون تن فوالد، 
اکتشاف در معدن، استخراج و فرآوری انجام می شود و در ادامه این زنجیره، مواد استخراج شده 
تبدیل به فوالد شده و در همه صنایع ازجمله خودروسازی، ساختمان سازی، لوازم خانگی، صنایع 

مواد غذایی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
سبحانی با اشاره به مزیت های کسب بازارهای صادراتی در همه بخش های صنعتی کشور اظهار 
کرد: اگرچه فوالد مبارکه به دلیل تأمین حداکثری بازار داخل در سال 95 صادرات خود را نسبت 
به سال 94 کاهش داد، اما این مهم است که نیمی از صادرات فوالد مبارکه به دلیل کیفیت باالی 

محصوالت شرکت به اتحادیه اروپا که خود بزرگترین تولیدکننده فوالد است، انجام شده است.
این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در خاتمه تصریح کرد: اگر اقتصاد مقاومتی و 

تولید و اشتغال می خواهیم، معدن و صنایع معدنی جایگزین مناسبی برای صادرات نفتی است.

  محسن رحیمیان، مدیر مجتمع فوالد ظفر بناب از راه اندازی خط جدید تولید تیرآهن در این 
مجتمع تا سه ماه آینده خبر داد.

به گزارش چیالن، با بهره برداری از این خط تولید تا سه ماه دیگر ، بیش از 150 نفر بر تعداد 
شاغلین در این مجموعه افزوده می شود. رحیمیان اصلی ترین دلیل اجرای این طرح توسعه را 
تکمیل زنجیره در مجتمع عنوان کرد و اظهار داشت: محصوالت تولید شده در این واحد در بازار 

داخل به فروش خواهد رسید.
گفتنی است، فوالد ظفر بناب در سال 87 با هدف تولید میلگرد به بهره برداری رسید و خط 
دوم تولید میلگرد این کارخانه نیز برای تولید میلگرد با سایزهای مختلف راه اندازی شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد:
واحدهای پراکنده فوالدی اقتصادی نیست 

خط تیرآهن ظفر بناب سه ماه دیگر راه اندازی می شود

فوالدسازی  مجتمع  از  مهمی  بخش   
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان با افتتاح 
کوره قوس الکتریکی این شرکت به بهره 

برداری رسید. 
به گزارش چیالن، فوالد سیرجان با نصب 
و راه اندازی این کوره توسط کارشناسان 
و متخصصان داخلی به تولید ساالنه یک 
میلیون تن شمش فوالدی نزدیک شد. 
این کوره 140  تولید ذوب در  عملیات 
تنی که با فن آوری کشور آلمان ساخته 
ایجاد  و  گرافیتی  الکترود  سه  با  شده 

قوس الکتریکی انجام می شود.
شرکت  مجموعه  در  است،  گفتنی 
هلدینگ میدکو سه کارخانه تولید فوالد 
با مجموع ظرفیت ساالنه چهار میلیون 
که  شده  ریزی  برنامه  تن  هزار  و 200 
در  ایرانیان،  سیرجان  فوالد  شرکت  در 
تأمین  زنجیره  در  یکپارچگی  راستای 
گام  فوالد  تولید  تا  معدن  از  اولیه  مواد 

های مهمی برداشته شده است.
تولید  های  کارخانه  این  از  پیش 
به  سیرجان  آهن  سنگ  کنسانتره 
ظرفیت چهار میلیون تن در سال، گندله 
و  میلیون  دو  ساالنه  ظرفیت  با  سازی 
500 هزار تن و آهن اسفنجی مجتمع 
فوالد بردسیر با ظرفیت یک میلیون تن 

در سال به بهره برداری رسیده بود.

فوالد سیرجان ایرانیان به تولید 
یک میلیون تن شمش می رسد
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 نخست وزیر کانادا اعالم کرد ترامپ به او گفته که موضوع فوالد و آلومینیوم کانادا با 
تعرفه های مربوط به امنیت ملی منافاتی ندارد و در نتیجه با مشکلی مواجه نخواهد شد.

به گزارش چیالن، دولت آمریکا در حال تحقیق در مورد این موضوع است که واردات فوالد 
و آلومینیوم برای امنیت ملی آمریکا خطر آفرین است یا خیر؟ مقامات آمریکایی می گویند 
تحقیقات تقریبا کامل شده است. این درحالی است که ترامپ قبال این امیدواری را به دولت 
کانادا داده بود که تحقیقات درباره واردات از کانادا را متوقف خواهد کرد اما سخنان اخیر 

وی باعث واکنش مقامات کانادایی و به ویژه نخست وزیر این کشور شده است.
نخست وزیر کانادا می گوید، بارها از ترامپ شنیده که کانادا نباید در مورد تجارت خارجی 

فوالد و آلومینیوم نگران باشد چراکه مشکلی را برای امنیت ملی ایجاد نمی کند.
نخست وزیر کانادا به موضوع تحقیقات خوش بین است و معتقد است این تجارت موجب 
تداوم وجود میلیون ها شغل در هر دو طرف خواهد شد. وی معتقد است، اینکه فکر کنیم 
تنها صادرات کانادا یک تهدید برای امنیت ملی آمریکا است یک تصور غلط و احمقانه است 

با توجه به اینکه دو کشور با یکدیگر همکاری نزدیکی دارند.

 فوالدسازان بزرگ چین در اواخر ماه ژوئن 
دوباره تولید فوالد خام را افزایش دادند. این 
افزایش تولید در راستای پاسخگویی به نیاز 
فروش  افزایش  دیگر  عبارت  به  بود  داخلی 
تولید  چینی  فوالدسازان  شد  سبب  داخلی 

را باال ببرند.
براساس گزارش منتشر شده از سوی انجمن 
این  اعضای   ،)CISA( چین  فوالد  و  آهن 
روزانه  تولید  جوالی  ماه  اواسط  در  انجمن 
فوالد خام خود را با 5 هزار و 600 تن یعنی 
0.56 درصد افت به یک میلیون و 865 هزار 

و 500 تن رساندند.
براساس گزارش CISA نرخ رشد تولید فوالد 
در پی بهبود فروش بوده که در دوره مشابه 
این  در  و  است  داشته  درصدی  رشد 24.5 
دوره به یک میلیون و 840 هزار تن در روز 
رسیده است. گفتنی است، نتیجه این افزایش 
تولید این بود که کارخانجات موجودی خود 
 9.4 با  آنها  موجودی  و  کردند  مدیریت  را 

درصد افت به 12 میلیون تن رسید.
جوالی  ماه  در  تولید  حجم  رود  می  انتظار 
هم باال باقی بماند چون هنوز هم مصرف و 
تقاضای داخلی رو به رشد است. فوالدسازان 
چینی اعالم کرده اند این افزایش حجم تقاضا 
باعث شده حتی با وجود افزایش قیمت ها 
داشته  افزایش  داخلی  خریدهای  هم حجم 

باشد.

تولید فــوالد چین باز هم به دلیل تصمیم آمریکا درباره تجارت با کانادا در حوزه فوالد 
تقویت تقاضا افزایشی شد

 کارخانه لوله Zagorsk روسیه و پوسکو کره جنوبی تفاهم نامه همکاری بلند مدت امضا کردند. براساس این قرارداد طرف کره ای مقاطع طویل 
فوالدی را برای تولید لوله های با قطر بزرگ کارخانه روسی را تامین خواهد کرد.

اولین محموله پوسکو در تناژ 10 هزار تن در ماه مارس-آوریل عرضه شد و پس از انجام آزمایشات الزم و تایید آن و در نتیجه حل مسائل حمل 
و نقل، این همکاری به تصویب رسید. 

به گزارش چیالن، مسئوالن این شرکت در حال آماده سازی قراردادها هستند تا نظرات هر دو طرف در آن گنجانده شود برای مثال زمان تحویل 
مطابق زمان پیشنهادی شرکت روسی تغییر خواهد کرد و 14 روز کاهش خواهد یافت.

گفتنی است، کارخانه زاگرسک )Zagorsk( قادر به تولید 0.5 میلیون تن لوله با قطر بزرگ است که مصرف کننده اصلی آن صنعت نفت و گاز است.

قرارداد همکاری یک کارخانه روسی و پوسکو کره جنوبی
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افزایش  که  است  کشورهایی  جمله  از  هند   
ظرفیت تولید فوالد را در برنامه های خود دیده 
خواهد  سبب  تولید  ظرفیت  افزایش  این  است. 
شد تقاضای مواد اولیه تولید فوالد در این کشور 
افزایش یابد هرچند که در سال قبل شاهد افت 

واردات قراضه به این کشور بودیم.

بر  بالغ  به گزارش چیالن، هند در سال 2016 
6 میلیون و 382 هزار تن قراضه وارد کرد که 
4.9 درصد افت نسبت به سال قبل داشته است. 
آمریکا  از  تن  هزار   985 واردات،  میزان  این  از 
بوده که 15.4 درصد از کل واردات بوده است. 
گفتنی است واردات قراضه از هند در سال قبل 
تن  هزار  هند 969  داشت.  افزایش  درصد   9.5
که سهم 15.2  کرد  وارد  بریتانیا  از  هم  قراضه 
درصدی از کل واردات بوده و رشد 5.1 درصدی 

داشته است. 

الزم به ذکر است، براساس گزارش انجمن جهانی 
فوالد، هند در سال 2016 بالغ بر 95 میلیون و 
600 هزار تن فوالد خام تولید کرد درحالی که 
در سال 2015 این رقم 89 میلیون تن بود. این 
کشور در 5 ماهه نخست امسال هم توانسته 41 
میلیون و 822 هزار تن فوالد خام تولید نماید 
که حتی 7.4 درصد باالتر از مدت مشابه سال 

2016 است.

ترکیه  خام  فوالد  تولید  رشد  به  رو  روند   
در  را  مثبتی  نتایج  کشور  این  و  دارد  تداوم 
نیمه نخست سال 2017 به ثبت رسانده است.

این افزایش تولید عمدتا ناشی از رشد تولید 
کارخانه های تولیدکننده فوالد به روش کوره 
را در  تولید  افزایش  بوده که  الکتریکی  قوس 
شرایط مطلوب بازار مقاطع تخت پیش بردند.

فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  گزارش  طبق 
ترکیــــه )TCUD(، ترکیــــه در مــاه های 
هزار   200 و  میلیون   18 ژوئن  تا  ژانویه 

درصد   11.4 که  کرد  تولید  خام  فوالد  تن 
است.   2016 سال  در  مشابه  مدت  از  باالتر 
در این بین EAF یکی از فوالدسازان ترکیه ای 
تولید را در نیمه نخست سال 2017 بالغ بر 15.2 
درصد افزایش داد و به 12.4 میلیون تن رساند.

از  تر  قوی  حمایت  از  حکایت  ارقام  و  آمار 
روند کلی در ماه ژوئن دارد. بخشی از دالیل 
افزایش تولید شرکت EAF، بحث قیمت های 
است. بیلت  بهای  مقابل  در  قراضه  رقابتی 
مطلوب  تخت  مقاطع  بخش  در  بازار  شرایط 

نخست  نیمه  های  زمان  بیشتر  در  و  است 
کلیدی  عامل  عنوان  به   ،2017 سال 
است. شده  تبدیل  فوالد  تولید  رشد  افزایش 

افزایش  تقریبا 24 درصد  ترکیه  تولید اسلب 
به  است  رسیده  تن  میلیون   5.8 به  و  یافته 
اسلب،  تولید  برای  قراضه  واردات  که  طوری 
کرده  پیدا  بیلت  به  نسبت  بیشتری  کارایی 
طویل  مقاطع  بازار  زمان  همین  در  است. 
اثر  اما  کرد  تامین  را  بیلت  تولید  از  حمایت 
شد. نمایان  تولید  در  بعد  به  می  ماه  از  آن 

واردات قراضــه هند کاهشی است

عملیات  روسیه   Severstal شرکت    
اجرایی کوره قوس شماره دو خود را آغاز 
کرد که با اجرای این طرح تولید فوالد این 

کارخانه افزایش خواهد یافت.
به گزارش چیالن، با راه اندازی این واحد 
این  در  فوالد  تولید  تنی  میلیون   4.8
افزایش  تن  10میلیون  به  روس  کارخانه 

می یابد.
در بیانیه این شرکت درخصوص این طرح 
آمده است: در این افزایش ظرفیت تولید 
و  هزینه  کاهش  کیفیت،  بهبود  فوالد، 
مسائل زیست محیطی در نظر گفته شده 
است. شایان ذکر است که این پروژه بالغ بر 

3 میلیارد دالر سرمایه الزم دارد.

شرکت Severstal اعالم کرده فروش فوالد 
و مواد خام را در سه ماهه دوم سال 2017 
افزایش داده است و رشد فروش عمدتا به 
دلیل تقاضای باال در بازار روسیه بوده است.

این شرکت در  فوالد  تولید  است،  گفتنی 
ماهه  دو  یعنی  ژوئن  تا  آوریل  های  ماه 
ابتدایی امسال به دلیل تعمیر و نگهداری 
بخش  در  که  یافت  کاهش  مدت  کوتاه 
شده  ثبت  درصدی  یک  افت  خام  فوالد 
در بخش  و  تن رسیده  میلیون  به 2.8  و 
 2.2 به  و  داشته  درصدی   4 افت  چدن 
میلیون تن رسیده است. این شرکت حجم 
افزایش  درصد   60 به  را  داخلی  فروش 
ژانویه  ماه های  بین  در  که  درحالی  داد 
بود. درصد   58 تنها  عدد  این  مارس  تا 

ظرفیت تولید فوالد Severstal روسیه به 10میلیون تن می رسد

فوالد  جهانی  انجمن  آمار  براساس   
67عضو این انجمن در 6 ماهه نخست سال 
2017 توانستند 836 میلیون و 26 هزار 
تن فوالد خام تولید کنند که این عدد 4.5 
درصد باالتر از مدت مشابه سال قبل است.
 67 فوالد  تولید  افزاید،  می  گزارش  این 
عضو انجمن جهانی فوالد در ماه ژوئن هم 
بود که 3.2  میلیون و 46 هزار تن   141
درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است 
هرچند که این رقم از تولید ماه می کمتر 
 136 بر  بالغ   2016 ژوئن  در  جهان  بود. 
تولید  میلیون و 633 هزار تن فوالد خام 
تولید  امسال  کرد درحالی که در ماه می 

143 میلیون و 204 هزار تن بود.

چین همچنان تولیدکننده برتر جهان است 
و فوالدسازان چینی توانستند در 6 ماهه 
ابتدایی امسال حدود 419 میلیون و 745 
 4.6 که  کنند  تولید  خام  فوالد  تن  هزار 

درصد باالتر از مدت مشابه سال قبل بود.
برتر  تولیدکننده  دومین  عنوان  به  ژاپن 
پایان ژوئن،  تا  ژانویه  ابتدای ماه  از  جهان 
52 میلیون و 305 هزار تن فوالد خام تولید 
کرد. بعد از ژاپن، هند به تولید 49 میلیون 
رسید.  ماه   6 طول  در  تن  هزار   482 و 
ژاپن،  چین،  کشورهای  از  بعد  نیز  ایران 
آلمان،  کره جنوبی،  روسیه،  آمریکا،  هند، 
و  اکراین  تایوان،  ایتالیا،  برزیل،  ترکیه، 

روسیه در رده چهاردهم قرار دارد.

جدیدترین گزارش انجمن جهانی فوالد
بیش از 800 میلیون تن فوالد در نیمه نخست سال 217 تولید شد

انجمن تولیدکنندگان فوالد ترکیه گزارش داد
رشد تولید فوالدسازان ترکیه ای در نیمه نخست سال 2017 
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نقطه نظـــر

اولویت صنعت فوالد ایجاد اشتغال باشد

مجید ناصری نژاد
نماینده شادگان در مجلس شورای اسالمی

کند. ضمن اینکه موجب افزایش درآمد و ثروت منطقه و افزایش سطح 
رفاه عمومی مردم می شود. اما در برخی مواقع مخصوصا دوران رکود، 
کارخانجات فوالدی مجبور می شوند بین سودآوری و اشتغال یکی را 
باید  انتخابشان سودآوری است در حالی که  انتخاب کنند و متاسفانه 
مسئولیت اجتماعی خود را فراموش نکنند! مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
ایجاب می کند توسعه اقتصادی و اجتماعی استان ها، شهرها و روستاهایی 
که در آن مستقر شده اند و از امکاناتش برخوردار شده اند را در اولویت خود 
قرار دهند. مالکان و مدیران کارخانجات صنعتی و فوالدی نباید فراموش 
کنند که مردم بومی آن منطقه هستند که معایب حاشیه ای و مسائل 
زیست محیطی و انواع آلودگی ها و عوامل منفی را پذیرفته اند به امید 
اینکه یک کارخانه صنعتی مسبب بهبود وضعیت اقتصادی ایشان شود.

ظرفیت صنعت فوالد برای ایجاد اشتغال بسیار باالست و الزم است از این 
ظرفیت به خوبی بهره برداری شود. احداث کارخانه های صنعتی مثل 
فوالد در یک منطقه، باعث می شود آن منطقه عالوه بر صنعت فوالد از 
زیرساخت های بسیاری برخوردار شده و بیکاری آن منطقه کاهش پیدا 

فرصت طالیی 2 میلیون تنی عراق را از دست 
ندهیم

سید رسول خلیفه سلطانی
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

معـــطل مانده کارخانجات ذوب و نورد ایفا می کند.
بنابراین الزم است دولت و مجلس محترم با ارائه مشوق های صادراتی 
موثر و فراهم نمودن بسترهای الزم برای توسعه صادرات فوالد کشور 
اجازه ندهند این فرصت طالیی برای صنعت فوالد کشور از دست برود! 
اعمال  برای  انجمن  پیشنهاد  شدن  عملیاتی  و  پذیرش  راستا  این  در 
مشوق های صادراتی به صورت برگشت مالیات بر اساس ارزش صادرات 
برداری  بهره  در  است،  الگوی جهانی  )Export Tax Rebate( که یک 
حداکثری از فرصت زودگذر و البته رقابتی عراق بسیار کارگشا می باشد. 
صادراتی  های  همکاری  از  موثری  های  حمایت  است  الزم  همچنین 
واحدهای فوالدی تحت عنوان صادرات مشارکتی صورت پذیرد. صندوق 
ضمانت صادرات نیز الزم است بسیار فعال تر از گذشته در جلوگیری از 

این فرصت سوزی نقش خود را به درستی ایفا نماید.

با بازگشت تدریجی آرامش سیاسی به عراق، این کشور وارد فاز بازسازی 
شده و پیش بینی ما در انجمن این است که ظرف امسال و سال آینده 
افزایش تقاضای 2 میلیون تنی میلگرد و تیـــرآهن و سایــر مقاطع 
برای  الزم  زمیـــنه  اگر  که  داشت  خواهد  وجود  عراق  در  فوالدی 
صـــادرات این محصـــوالت از ایران فراهم شود، این مهم نقش زیادی 
بازار فوالد کشور و فعال شدن ظرفیــــت های  به  بازگشت رونق  در 

بهره وری و اقتصادی بودن واحدها در نظر 
گفته شود

محمود ارباب زاده
مدیرعامل فوالد سپید دشت

اختالل در هر یک از سه بخش فوق ضعیف شود. برای نمونه، بهره وری 
و اقتصادی شدن واحد با تحمیل نیروی انسانی مازاد تحت الشاع قرار 

می گیرد.
از سوی دیگر در بخش انرژی، شاهد افزایش هزینه حامل های انرژی 
هستیم و در حوزه مواد اولیه نیز بسیاری از واحدهای آهن اسفنجی به 
با مشکل  اینکه هنوز توازن در زنجیره فوالد کامال برقرار نشده،  دلیل 
تامین مواد اولیه مواجه شده اند. برای مثال مشکل مواد اولیه در فوالد 

سفید دشت سبب شده هنوز به ظرفیت اسمی نرسیم.
در نهایت تأکید بر حفظ مزیت های تولید در کشور باید در دستور کار 

مسئولین ذیربط باشد.

اگرچه توسعه اشتغال از جمله اولویت های هر کشوری از جمله ایران 
بسیار  و  زد  به صنعت کشور ضربه  اشتغال دستوری  با  نباید  اما  است 

حیاتی است که بهره وری و اقتصادی بودن واحدها در نظر گفته شود.
برای تولید فوالد در ایران سه مزیت اصلی شامل نیروی انسانی، انرژی 
و  دستکاری  با  تواند  می  ها  مزیت  این  گردد.  می  مطرح  اولیه  مواد  و 
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نقطه نظـــر

چالش اصلی توسعه فوالد ایران تکنولوژی 
است

رضا اشرف سمنانی
مشاور مدیر عامل میدکو

روش هایـی کـه باعث کاهـش مصرف آب می شـود باید انجام می شـد 
و حـاال بایـد لزومـا انجام شـود! 

اکنـون دیگـر تکنولـوژی هـای روز در احیـای مسـتقیم ، بـا روش هات 
شـارژ ) شـارژ داغ( تـا 30 درصد مصرف انرژی را پاییـن می آورد و مثال 
در روش کـوره بلنـد، اگـر کـوره بلنـد قدیـم را با امـروز مقایسـه کنید، 
تـا 50 درصـد مصـرف انـرژی کاهـش پیـدا کـرده اسـت. پس مـا برای 
توسـعه صنعـت فـوالد کشـور که حتمـا باید صـادرات محور باشـد و به 
سـمت کاهـش بهای تمام شـده حرکـت کند باید قطعـا تکنولوژی های 
روز دنیـا را مـورد توجـه و بهـره برداری قـرار دهیـم و روش هایی مانند 
CDQ در کـوره بلنـد و اسـتفاده از مواد بهینه را اجرایـی کنیم تا عالوه 
بـر راندمـان باالتـر و مصرف انـرژی کمتر، بـه روزتر تولید کنیـم و توان 

صادراتـی خـود را افزایش دهیم.

متاسـفانه صنعـت فـوالد ما بـا تکنولوژی پیـش نرفته اسـت. ذوب آهن 
بـرای ظرفیـت 550 هـزار تـن تولیـد احـداث شـد امـا 650 هـزار تـن 
تولیـد مـی کـرد یعنـی 100 هـزار تـن بیشـتر از ظرفیـت خـود. ایـن 
گفتـه مربـوط بـه سـال 1346 اسـت و از آن بـه بعد باید بـه طور منظم 
ایـن تکنولوژی هـا بـه روز مـی شـد که متاسـفانه نشـد. در قسـمتی از 
تجهیـزات کـه راندمـان را بـاال مـی برنـد، مثـال در شـارژ کـوره بلنـد، 
روش هـای شـارژ مـواد اولیـه بـا گندلـه و تزریـق پـودر زغـال و گاز و 

حمایت از تولید ملی، انتظار نوردکاران از 
دولت و مجلس

حمیدرضا طاهری زاده
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

قرار داشت، با ملی نگری کارخانجات نورد و درخواست انجمن و همکاری 
وضع  فوالدی  شمش  برای  درصدی   15 وارداتی  تعرفه  محترم،  دولت 
گردید و ارز مبادله ای آن هم قطع شد که دلیل مشخص آن حمایت 
از تولید ملی بود. اما آیا این حمایت باید فقط مختص تولیدکنندگان 
این  منافع  در  را  نوردکاران  نباید  ذوب  کارخانجات  آیا  باشد؟  شمش 
حمایت شریک کنند؟ آیا پاسخ رویکرد ملی و صنفی نوردکاران، کاهش 

عرضه داخلی شمش و ایجاد مشکالت متعدد برای نوردکاران است؟
ملی  تولید  در  حداقلی  حمایت  از  برخورداری  نوردکاران  امروز  انتظار 
مقاطع طویل فوالدی از طریق حذف موقت تعرفه واردات شمش آن هم 
صرفا برای واحدهای نوردی و یا الزام تولیدکنندگان شمش به تامین نیاز 
نوردکاران کشور در راستای اقتصاد مقاومتی است که صد البته انتظار 

بجا و به حقی است. 

تعرفه واردات و عوارض صادراتی دو ابزار مهم و در دسترس دولت ها برای 
تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است که همه کشورها فارغ 
از اینکه با اصول اقتصاد آزاد عمل می کنند یا غیر از آن، از این ابزار به 
خصوص تعرفه واردات استفاده مقطعی می کنند و با افزایش و کاهش 

آن بازار داخلی خود را تنظیم می نمایند.
در مقطع زمانی خاصی که فوالد کشور در معرض تهدید جدی دامپینگ 

دقت  با  فوالدی  جدید  های  طرح  مجوز 
بیشتری صادر می شوند

محمد ابکا
مدیرعامل شرکت فوالد تکنیک

دیگر هدفمان این است که مجوزهای زنجیره ارزش فوالد را به حدی 
برسانیم که هدف گذاری 1404 محقق شود.

بر این اساس در پایش سال 95 طرح جامع فوالد، طرح های مشکل 
دار شناسایی شده اند و لیستی به این مراکز تحویل داده خواهد شد تا 
سیاست گذاری در مورد برخی طرح ها که پیشرفت خوبی ندارند تغییر 
یابد و تغییر خط یا جابجایی و اصالح در آنها صورت گیرد. درمورد 
مجوزهای جدید هنوز هم تقاضاهایی برای ایجاد ظرفیت های جدید 
هست که وزارت خانه آن ها را بررسی می کند و برای مواردی که 
مناسب است و امکان انجام آن وجود دارد، مجوز جدید صادر می کند 
اما درمجموع مانند قبل نیست که مجوزها بدون در نظر گرفتن شرایط 

صادر شود و در آینده مشکل آفرین گردد.

های گذشته  در سال  فوالد  مطالعات طرح جامع  در  که  مهمی  کار 
صورت گرفت، بررسی مجوزهای صادر شده با هماهنگی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، ایمیدرو و شرکت ملی فوالد بود. بدین صورت که پس 
از بررسی های به عمل آمده، برخی مجوزهایی که کاری بر روی آنها 
انجام نشده یا اصال جانمایی درست و بعضا پیشرفت فیزیکی زیادی 
نداشتند شناسایی و پیشنهاد باطل کردن آنها مطرح شد. به عبارت 
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بخش انعکاس چیالن، گزارشــی کوتاه از مهمترین اقدامات و فعالیت های انجمن اســت که جهت اطالع و همگرایی اعضای محترم انجمن در هر 
شماره از نشریه منتشر می شود. عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات تکمیلی و اطالع از سایر اقدامات انجام شده، با دفتر انجمن د رتماس باشند.

 با توجه به روند صعودی قیمت های جهانی و افزایش صادرات 
شمش فوالدی کشور، تعدادی از کارخانجات نوردی عضو انجمن 
تامین شمش مورد  اعالم مشکالت  نامه هایی جداگانه ضمن  در 
توسط  فوالدی  داخلی شمش  عرضه  کاهش  به  نسبت  خود  نیاز 
کارخانجات بزرگ فوالدساز به واسطه صادرات بیش از اندازه اعتراض 
کردند و پیگیری موضوع برای تنظیم عرضه و تقاضای شمش را از 

انجمن مطالبه نمودند.
معدنی  صنایع  و  معدن  معاون  با  الزم  هماهنگی  راستا  این  در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت و طی چند جلسه 
با حضور نمایندگان کارخانجات نورد میلگرد و همچنین نمایندگان 
کارخانجات ذوب فوالد تالش شد که تعامالت الزم بین طرفین در 
این زمینه شکل گیرد. از راهکارهایی که در این جلسات پیشنهاد 
شد و در جریان بررسی و اقدام قرار گرفته است، عرضه منظم شمش 
توسط کارخانجات بزرگ فوالدساز مثل فوالد خوزستان و ذوب آهن 
اصفهان با قیمت متناسب با قیمت صادراتی این شرکت ها البته با 
احتساب تخفیف در راستای حمایت از تولید ملی بود. همچنین 
نورد  کارخانجات  از سوی  نیز  واردات شمش  تعرفه  بحث کاهش 
مطرح گردید که با مخالفت معاون معدن و صنایع معدنی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت روبرو شد.
شایان ذکر است در نتیجه این پیگیری ها و برگزاری جلسات تعاملی، 
عرضه شمش در دهه پایانی تیرماه، افزایش قابل توجهی یافت و 30 
هزار تن شمش فوالدی توسط کارخانجات فوالد خوزستان، ذوب 
آهن اصفهان و فوالد کاوه جنوب در بورس کاال عرضه شد و مورد 

معامله قرار گرفت. 

تالش انجمن برای تنظیم بازار شمش و میلگرد
رسته ذوب و ریخته گری: بیست و دومین جلسه این رسته با  �

توجه به افزایش های اخیر قیمت فوالد در بازار کشور، تحت تاثیر 
موضوع قیمت ها و همچنین پاسخگویی به مطالب مطروحه 
توسط کارخانجات نوردی مبنی بر کمبود شمش در بازار برگزار 
شد. در این جلسه افزایش قیمت نهاده های تولید از جمله 
الکترودهای گرافیتی عامل اصلی افزایش قیمت شمش عنوان 
و قرار شد جلساتی بین نوردکاران و کارخانجات ذوبی برای 
دستیابی به توافقات پایدار در حوزه بازار و قیمت برگزار شود.

رسته مقاطع طویل- میلگرد: جلسات هم اندیشی این رسته  �
نیز با توجه به روند صعودی قیمت شمش تبدیل به محلی 
برای بیان مشکالت واحدهای نوردی در خصوص تامین شمش 
مورد نیازشان شده بود. نوردکاران در جلسه سی وسوم خود سه 
راهکار برای تنظیم بازار شمش و میلگرد را جمع بندی کردند 
که عالوه بر تعدیل تعرفه واردات شمش، شامل عرضه بیشتر 
تولیدکنندگان بزرگ شمش در داخل کشور با مکانیسم مشخص 
و همچنین تعیین قیمت عرضه در داخل براساس درصدی 
از میانگین قیمت فروش میلگرد در داخل کشور می شود.

ترین خروجی  � مهم  مشارکتی  تخت: صادرات  مقاطع  رسته 
نشست هم اندیشی تولیدکنندگان ورق های فوالدی در تیرماه 
بود که قرار است بررسی کارشناسی بیشتری روی آن انجام 
شده و مشارکت نهادهای مسئول نیز در این خصوص جلب 
شود. همچنین نهایی کردن پرسشنامه مربوط به برنامه تقسیم 
از  تولیدی  واحدهای  برای پوشش حداکثری ظرفیت  تولید 

دیگر نتایج مهم جلسات این رسته بود.

از رسته های انجمن چه خبر؟

 مجمع عمومی عادی سالیانه و مراسم افطاری انجمن، امسال هم 
با حضور تعداد زیادی از فعاالن فوالدی و اقتصادی کشور و همچنین 
مدیران و نمایندگان شرکت های عضو انجمن در روز پایانی بهار سال 
جاری در هتل همای تهران برگزار و مهم ترین اقدامات و برنامه های 

انجمن برای اعضا تشریح شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن با حضور حداکثری اعضاء و اعالم 
نماینده اتاق بازرگانی رسمیت یافت و پس از تالوت آیاتی از کالم آهلل 
مجید و سرود مقدس جمهوری اسالمی ایران، دکتر محمود اسالمیان 
به عنوان رئیس مجمع، محمد علی رفیعیان و محمد احرامیان به عنوان 
نظار و سید رسول خلیفه سلطانی به عنوان منشی، اعضای هیئت رئیسه 

مجمع عادی سالیانه انجمن را تشکیل دادند.
دکتر محمود اسالمیان، رئیس انجمن با مثبت ارزیابی کردن مشارکت بخش 
خصوصی در صنعت فوالد و لزوم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی، 
عملکرد انجمن در بحث تعرفه ها را "صحیح و مهم" دانست و افزود: تثبیت 
تعرفه ها در سال 95 برای تک تک اعضا و واحدهای انجمن سودبخش 
بود و لذا این کار، ارزشمندترین اقدام انجمن در سال 95 بوده است.
 دکتر اسالمیان با بیان اینکه حضور در فعالیت های صنفی و تشکلی 

می  قلمداد  فرهیختگی  نوعی  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  جمله  از 
شود، مشارکت بیشتر اعضاء در برنامه های انجمن را ضروری دانست 
و خاطرنشان کرد: باید از بازنشستگان این صنعت و متخصصان برای 
آموزش های تخصصی در حوزه فوالد استفاده کرد و ما در انجمن در 

حال جلب توانمندی ها و تجربیات این عزیزان هستیم.
شایان ذکر است در این مجمع، آقای دنیانور برای پنجمین سال متوالی 
به عنوان بازرس انجمن انتخاب شد. همچنین با اکثریت آراء افزایش 

حق عضویت شرکت های عضو انجمن به تصویب رسید.

رئیس انجمن در مجمع عمومی سالیانه مطرح کرد:
تثبیت تعرفه واردات فوالد، ارزشمندترین اقدام انجمن 
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آکادمی ملی فوالد ایران تاسیس شد

 با توجه به نیاز واحدهای فوالدی کشور به آموزش های تخصصی 
و حرفه ای در جهت ارتقاء سطح علمی و مهارت تخصصی افراد شاغل 
در صنعت فوالد کشور و افزایش سطح بهره وری و کارایی واحدهای 
مرکز  انجمن،  مدیره  هیئت  تصویب  و  حمایت  با  فوالد،  تولیدکننده 

آموزش انجمن با عنوان "آکادمی ملی فوالد ایران" تاسیس شد.
روند رو به رشد توسعه صنعت فوالد طی چند سال گذشته که با ورود 
است،  بوده  همراه  کشور  فوالد  زنجیره  به  جدید  تولیدی  واحدهای 
نیازهای  به  پاسخگویی  جهت  متمرکز  ای  مجموعه  وجود  ضرورت 
آموزشی جامعه فوالد کشور را مضاعف ساخته است چرا که هم اکنون 
بسیاری از آموزش31های تخصصی صنعت فوالد در دسترس نبوده و 
یا در مراکز آموزشی غیر تخصصی ارائه می شود. لذا انجمن با درک این 
نیاز و لزوم پاسخگویی به آن، »آکادمی ملی فوالد ایران« را جهت ارائه 
آموزش های تخصصی و کاربردی در تمام حلقه های زنجیره فوالد با 
استفاده از دانش و تجربه بهترین متخصصان داخلی و خارجی صنعت 
فوالد ایجاد و راه اندازی کرده که به یاری خدا نخستین دوره آموزشی 
این مرکز در مردادماه سال جاری و تحت عنوان »دوره کاربردی آهن 

سازی و احیاء مستقیم« برگزار خواهد شد.
از  متنوعی  طیف  شد،  خواهد  ارائه  مرکز  این  در  که  آموزش هایی 
فرآیندهای صنعت فوالد شامل تولید و بهره وری، بازرگانی و فروش، 

تعمیرات و نگهداری، برنامه ریزی، ایمنی و بهداشت، کنترل کیفیت و 
آزمایشگاه و ... را دربر می گیرد که در پایان کلیه دوره ها آزمون رسمی 
برگزار و در صورت احراز نمره علمی و عملی، گواهینامه حرفه ای در 
سطوح مختلف با هولوگرام انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به شرکت 
کنندگان اعطا می شود. این گواهینامه ها به تدریج به عنوان مرجع 
رسمی احراز صالحیت های حرفه ای جهت جذب و ارتقاء نیروی انسانی 

در صنعت فوالد کشور کاربرد خواهد داشت.
دوره های آموزشی آکادمی ملی فوالد در سطوح مختلفی برگزار می شود 
اما سطح اول آن هم تخصصی و کاربردی است و تالش می شود در 
این دوره های آموزشی، موضوعات عمومی و تئوریک کمتری مطرح 
شده و سرفصل ها بیشتر بر موضوعات کاربردی و عملیاتی متمرکز 
شود. به طور مثال در دوره آموزشی مرداد ماه، عالوه بر تشریح انواع 
روش های آهن سازی، راهکارها و نکاتی برای پیشگیری از عیوب کوره 
احیاء، افزایش کیفیت آهن اسفنجی تولیدی، تنظیم بهینه دما و فشار 

گاز احیاء و موارد مشابه ارائه خواهد شد.
مخاطب دوره های آموزشی آکادمی ملی فوالد ایران را تکنسین ها، 
کارشناسان و مدیران واحدهای تولیدکننده فوالد تشکیل می دهند و 
سایر افراد عالقمند نیز می توانند در دوره های آموزشی ثبت نام کنند اما 
اولویت ثبت نام با واحدهای تولیدکننده فوالد عضو انجمن خواهد بود. 















مرور دکتر سرقینی بر کارنامه 4ساله اش در 
گفت و گوی متفاوت با چیالن

صادرات، توازن و تکمیل 
زنجیره فوالد برایم 
رضایت بخش است

و خوشایند  اتفاقات خوب  بر   دکتر جعفر سرقینی، مروری 
زنجیره فوالد در دوره تصدی خودش بر معاونت معدن و صنایع معدنی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت که در ادامه از نظر می گذرد. گروه 
رسانه های تخصصی چیالن، برای ایشان آرزوی توفیق و سربلندی در 
زندگی کاری و شخصی دارد و بابت همکاری سازنده ای که ایشان با 

این رسانه فوالدی داشت تشکر فراوان دارد.

بهترین اتفاق در فوالد، رونق صادرات بود
وزارت صنعت،  معدنی  و صنایع  معدن  معاون  دکتر جعفر سرقینی، 
معدن و تجارت در گفت و گویی با خبرنگار چیالن و در پاسخ به این 
سوال که کدام اقدام در حوزه صنایع معدنی به ویژه فوالد در دوره 
مسئولیت و تصدی شما، برایتان رضایت بخش بود، گفت: بهترین اتفاق 

که می توانست در فوالد اتفاق بیافتد راه افتادن صادرات بود.
وی توضیح داد: صادرات فوالد کشور در این مدت از حدود یک میلیون 

تن به 5 میلیون تن رسید و این روند رو به رشد همچنان ادامه دارد.

کامل شدن زنجیره فوالد اتفاق خوب دیگری بود
اتفاق خوب  افزود: از طرف دیگر کامل شدن زنجیره فوالد  سرقینی 
دیگری بود که در این حوزه رخ داد. زنجیره فوالد تا پیش از این یک 
زنجیره نامتوازنی بود. سرقینی توضیح داد: تالش شد تا 54 میلیون تن 
به ظرفیت این زنجیره اضافه شود و این اتفاق رخ داد و امروز شاهدیم 
که زنجیره فوالد تقریبا متوازن شده است اگرچه این توازن هنوز به 

طور کامل برقرار نشده است.
و  کارهای خوب  ازجمله  اقدامات  این  کرد:  نشان  وزیر خاطر  معاون 
مثبتی بود که در زنجیره فوالد شاهد آن بودیم چراکه عالوه بر برقراری 
افزایش ظرفیت در این بخش به وقوع پیوست.  توازن، خودکفایی و 
در بخش صادرات تالش شد تا بازارهای هدف جدید شناسایی گردد 
و همین طور کیفیت محصوالت ارتقا یابد و به سطح استانداردهای 
شده  سبب  کشور  فوالد  تولید  رشد  این  بر  عالوه  برسد.  بین المللی 

صادرات رونق خوبی بگیرد.

استقبال خوبی از پهنه ها شد
سرقینی ازجمله اقدامات مهم دیگر وزارت صمت طی 4 سال اخیر را 

این گونه برشمرد: تالش کردیم اکتشافات را در کشور توسعه دهیم 
ارزش  این راستا 400 محدوده پرپتانسیل شناسایی شدند که  و در 
اکتشاف را داشته و از ریسک کمتر برخوردارند. در نتیجه در زمینه 
اکتشافات به هدف مورد نظر خود رسیدیم و استقبال خوبی از پهنه ها 

شد.
این مقام مسئول افزود: دومین هدفی که دنبال شد، حرکت به سمت 
معادن  که  است  درست  است.  مقیاس  بزرگ  معدنی  فعالیت های 
کوچک مقیاس برای اشتغال زایی خوب است و از آن حمایت می کنیم 

اما هدفمان هدایت فعالیت ها به سمت بزرگ مقیاس است.
در دستور  و صنعتی  معدنی  واحدهای  تجمیع  کرد:  وی خاطرنشان 
کار وزارت خانه بود هرچند که در زمینه واحدهای شن و ماسه موفق 

نبودیم و با مشکالتی مواجه گشتیم.

فرآوری و صادرات محصول با ارزش افزوده باال مورد توجه قرار 
گرفت

وی با تاکید دوباره درباره اینکه یکی از مهمترین اقدامات وزارت تکمیل 
زنجیره فوالد بود اظهار داشت: بها دادن به فرآوری و صادرات محصول 
با ارزش افزوده باال ازجمله اقدامات اساسی بوده که در دولت یازدهم 
مورد توجه قرار گرفت. درحالی که تا پیش از این فرآوری وجود نداشت 
و صادرات به صورت خام صورت می گرفت چراکه زنجیره ارزش مواد 
معدنی نظیر فوالد کامل نبود اما در سال قبل 54 میلیون تن وارد 
زنجیره ارزش فوالد اضافه شد و خوشبختانه توازن به زنجیره فوالد 
باال  افزوده  ارزش  با  محصول  صادرات  امر  این  نتیجه  در  و  بازگشت 
افزایش یافت به طوری که سال قبل از 18 میلیون تن سنگ آهن صادر 

شده نصف آن کنسانتره بوده است.
ارتقا سهم بخش  معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: 
معدن و صنایع معدنی در اقتصاد و ایجاد شفافیت در امور نظیر طرح 
کاداستر و همین طور فراهم کردن مواد اولیه صنایع معدنی در داخل 
کشور به منظور جلوگیری از واردات ازجمله اقداماتی بود که وزارت 

خانه در این سال ها انجام داده است.
دکتر سرقینی در پایان با بیان اینکه قبال هم گفته ام که هیچ کسی به 
شخصه کامل نیست، بنابراین من هم هرگز به عملکرد خودم در این 

دوره نمره 100 نمی دهم. 

گفت وگـو
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اگر ما با همین وزارت خانه جلو 
برویم، قطعا بخش خصوصی با شرایط 

بدتری مواجه خواهد شد چون به جهت 
فضای بین المللی، بخش بازرگانی برای دولت 

حیاتی تر شده و باز هم صنعت و معدن 
مغفول مانده و کم رنگ تر می شود.

نقد اتابک بر ادغام وزارت صمت در گفت و گو با چیالن:

بخش بازرگانی برای دولت 
حیاتی تر شده و صنعت و 
معدن مغفول مانده است

نایب رئیس هیئت مدیره  و  اتابک، مدیرعامل   سید محمد 
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس در گفت و گو با چیالن، 
نقدی جدی به رویکرد دولت سابق در ادغام وزارت صنایع و وزارت 
بازرگانی و تولد وزارت صمت وارد کرد و خاطرنشان کرد این سیاست 
اشتباه موجب ضربه خوردن بخش خصوصی و باالنس نبودن دو کفه 
بخش  استراتژی  افزود:   وی  است.  شده  بازرگانی  و  صنعت  ترازوی 
صنعت، معدن و تجارت هر بار نوشته می شود و با تغییر دولت، آن 
استراتژی نیز به فراموشی سپرده می شود در نتیجه بخش خصوصی 

هیچ گاه بستر ثابتی برای تصمیم گیری نداشته است.

مدیرعامل شرکت گسترش صنایع معدنی 
کاوه پارس با بیان این مطلب که قبل 

از آنکه دولت موضوع تفکیک وزارت 
دهد  ارائه  مجلس  به  را  ها  خانه 
داشته  گذشته  به  نگاهی  باید 
باشد، گفت: نگاه به گذشته این 
که  کند  می  روشن  را  موضوع 
بخش  پیشرفته  کشورهای  در 
بخش  به  صنعت  از  عظیمی 

خصوصی واگذار شده درحالی که 
در کشور ما حجم خریدهای دولتی 

گسترده است.
دولتی،  خریدهای  حجم  این  افزود:  اتابک 

تبعات  آنها  انجام  عدم  که  است  خریدهایی 
اجتماعی-امنیتی ایجاد می کند در نتیجه وضعیت کشور ما با 

کشورهای پیشرفته قابل قیاس نیست.
وی خاطرنشان کرد: درمجموع می توان گفت، ادغام وزارت خانه ها 
کار اشتباهی بود که صورت گرفت چون این تغییر به هیچ عنوان با 
شرایط جامعه ما تطابق نداشت؛ عالوه براین شاهد بودیم اگر وزیر از 
بخش بازرگانی انتخاب می شد، صنعت تضعیف شده و اگر از صنعت 
بود، حوزه بازرگانی تضعیف می شد و متاسفانه این عدم تعادل در این 

دوره رخ داد. 

وی توضیح داد: شرایطی که اکنون در وزارت خانه فعلی شاهد هستیم 
نیز تأیید کننده جلو افتادن یک بخش از بخش دیگر است.

مدیرعامل شرگت گسترش صنایع کاوه پارس ادامه داد: باید پذیرفت 
در سایز وزارت خانه و قابلیت مدیریت و اداره کردن آن نتوانسته ایم 
موفق عمل کنیم. کما اینکه هیچ فرایندی برای وزارت صمت چه به 

صورت مجزا و چه واحد تعریف نشده است.
وی تصریح کرد: هر بار استراتژی بخش صنعت، معدن و تجارت نوشته 
می شود و با تغییر دولت ها آن استراتژی به فراموشی سپرده می شود 
و بعضا با نگارش مجدد و ایجاد تغییراتی در استراتژی 

قبل، مالک قرار می گیرد. 
برای  ثابتی  بستر  گاه  هیچ  افزود:  اتابک 
تصمیم گیری بخش خصوصی وجود 
نداشته است و درمجموع می توان 
گفت مشکل ما اجراست که باید 
تعریف  فرایندها  پذیرفت.  را  آن 
انتظار داشت  نشده و نمی توان 
باز  چراکه  شود  تعریف  اکنون 
هم زمانی برای تعریف و تشریح 
گذاشته می شود اما در زمان اجرا 

دوباره کار پیشرفت نمی کند.
اتابک در خاتمه اظهار داشت: به اعتقاد 
من اگر ما با همین وزارت خانه و همین 
روند جلو برویم قطعا برای بنگاه های اقتصادی 
و بخش خصوصی در سال های پیش رو شرایط بدتری 
رقم خواهد خورد چون به جهت فضای بین المللی، بخش بازرگانی 
برای دولت حیاتی تر شده و باز هم صنعت و معدن مغفول مانده و کم 

رنگ تر می شود.
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در  ارزش  زنجیره  کننده  تکمیل  بزرگ  پروژه های  از  یکی   
چادرملو ساخت و راه اندازی کارخانه فوالد چادرملو است که قادر است 
ساالنه یک تا 1.3 میلیون تن شمش فوالد تولید کند. این کارخانه 
اخیرا مورد بهره برداری قرار گرفته است. در جنب همین کارخانه واحد 
احیاء چادرملو هم در حال ساخت و اتمام است که با بهره برداری از آن 
ساالنه بالغ بر یک میلیون و 550 هزار تن آهن اسفنجی تولید می شود.

در  چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل  نوریان،  محمود 
گفت وگو با چیالن به تشریح طرح ها و فعالیت های شرکت چادرملو از 

زمان انتصاب وی به عنوان مدیرعامل این مجتمع تا کنون 
پرداخت.

مدیرعامل چادرملو به خبرنگار چیالن گفت: 
از ابتدای فعالیت در مجموعه معدنی و 

توسعه  جز  هدفی  چادرملو،  صنعتی 
در  نداشت.  وجود  مجموعه  این 
سال 83 میزان تولید کنسانتره در 
تولید  خط  سه  با  چادرملو  معدن 
بود  تن  هزار   800 و  میلیون   4
مدیران،  همدلی  و  همکاری  با  که 

فنی  کادر  متخصصان،  کارشناسان، 
و تمامی کارکنان شرکت اعم از امانی 

اجرای طرح  با  اول  گام  در  پیمانکاری  و 
توسعه و احداث خط چهارم تولید کنسانتره را 

در سال 1390 به مقدار 8.9 میلیون تن رساندیم.

نوریان افزود: همزمان طرح مرحله دوم توسعه را با احداث خط پنجم، 
شروع و در نیمه دوم سال 1391 راه اندازی نمودیم. در حال حاضر تولید 
کنسانتره آهن در این مجموعه 10.5 میلیون تن است که حدود 40 
درصد بیش از ظرفیت اسمی پنج خط یعنی 7.5  میلیون تن می باشد.

وی افزود: همچنین میزان تولید سنگ آهن دانه بندی را از 800 هزار 
تن، به 1.5 میلیون تن در سال افزایش دادیم و در مجموع ساالنه حدود 
12 میلیون تن محصوالت سنگ آهن تولید می کنیم. در سال 1383 
عالوه بر تمرکز بر واحد کنسانتره، با برنامه ریزی های خود کار ساخت 
کارخانه گندله سازی را در اردکان یزد با ظرفیت تولید ساالنه 3.4 

میلیون تن آغاز کردیم که در سال 1387 مورد بهره برداری قرار گرفت.

 یکی دیگر از پروژه های بزرگ تکمیل کننده زنجیره ارزش در چادرملو 
ساخت و راه اندازی کارخانه فوالد چادرملو است که قادر است ساالنه 
یک تا 1.3 میلیون تن شمش فوالد تولید کند. این کارخانه اخیرا مورد 
احیاء  واحد  کارخانه  است. در جنب همین  قرار گرفته  برداری  بهره 
از آن  با بهره برداری  اتمام است که  چادرملو هم در حال ساخت و 
ساالنه بالغ بر یک میلیون و 550 هزار تن آهن اسفنجی تولید می شود.

مدیرعامل چادرملو سرمایه گذاری در دو کارخانه فوالد غدیر ایرانیان 
و ارفع را از دیگر برنامه های توسعه این شرکت اعالم 
کرد و ادامه داد: از آنجائی که معتقدیم توسعه 
با  پایدار زمانی شکل می گیرد که همگام 
بنایی  زیر  های  بخش  به  تولید  توسعه 
نیز توجه شود، چندین طرح از جمله 
ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی 500 
فضای  افزایش  اردکان،  مگاواتی 
مجتمع  و  چادرملو  سایت  سبز 
گندله سازی اردکان با هدف حفظ 
و  آبرسانی  طرح  زیست،  محیط 
به  اردکان،  شهر  فاضالب  شبکه 
روز رسانی شبکه حمل و نقل ریلی 
صنعتی،  آالت  ماشین  و  ای  جاده  و 
ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی و فرهنگی 
و  انرژی  مصرف  کاهش  های  برنامه  کنار  در 
گذاشتیم.  اجرا  مرحله  به  را  تولید  راندمان  افزایش 

عالوه براین، در جهت رفاه و آسایش مردم استان یزد به ویژه شهرستان 
اردکان و مناطق مجاور اقداماتی نظیر نیروگاه سیکل ترکیبی 500 
مگاواتی و پروژه آبرسانی و شبکه فاضالب شهر اردکان انجام دادیم و در 
این راه تا آنجاکه در توان داشته و داریم سرمایه گذاری کردیم و منتظر 
اجرای این طرح ها از سوی دستگاه های متولی نشدیم، در غیر این 
صورت اجرای هر یک از این طرح ها ممکن بود سال ها به طول انجامد. 
توانستیم با میلیاردها تومان سرمایه گذاری، امنیت کاری و رفاه و آسایش 
کارکنان و مردم منطقه را فراهم کنیم و نیز قدمی هر چند کوچک 
برداریم. منطقه  فرهنـــگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  بهبود شرایط  در 

یکی از پــــروژه های 
تکمیل کننده زنجیـره ارزش در چادرملو 

راه اندازی کارخانه فوالد چادرملو است که قادر 
است ساالنه 1.3 میلیون تن شمش فوالد تولید 

کند. در جنب همین کارخانه واحد احیاء چادرملو هم 
در حال ساخت و اتمام است که با بهره برداری از 

آن ساالنه بالغ بر یک میلیون و 550 هزار تن 
آهن اسفنجی تولید می شود.
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نوریان در مصاحبه با چیالن
به تشریح »پروژه های چادرملو« پرداخت

تکمیل زنجیره ارزش
با راه اندازی کارخانه 

فوالد چادرملو

• مائده صالح



 چیالن گفت و گویی را با محمد جابریان، رئیس  هیئت مدیره 
مجتمع  مدیرعامل  در سمت  سابقا  که  روهینا جنوب  فوالد  مجتمع 
فوالد آرین سهند، خریدار بلوک پرماجرای فوالد خوزستان بود تدارک 
داد. جابریان در این مصاحبه چالش های سرمایه گذاری در صنعت 
فوالد و همچنین برنامه هایش برای تولید و صادرات فوالد را ارائه داد. 
جابریان، فاز نخست مجتمع فوالد روهینا جنوب در دزفول را ابتدای 
سال جاری با دعوت از معاون اول رئیس جمهور  افتتاح کرد. این واحد 
با ظرفیت سالیانه 450 هزار تن، تولیدکننده میلگرد است و به گفته 

شخص ایشان با هدف صادرات طرح ریزی شده است.

 آقای جابریان، آیا هنوز هم پیشنهاد سرمایه گذاری 
در فوالد می دهید؟

به اعتقاد من امروز سرمایه گذاری در حوزه فوالد جواب می دهد و 
تولید آن در کشور اقتصادی است چراکه مزیت های تولید فوالد در 

کشور از جمله برق، آب، گاز و مواد اولیه وجود دارد.
اما چند وقتی است که شاهدیم نقدینگی به واسطه سودهای باالی 
بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری سپرده گذاری می 
از  بازار خارج شده و بسیاری  از  از سرمایه ها  شود و بخش اعظمی 
فعالیت ها که به بیش از 50 تا 60 درصد هم رسیده را تعطیل کرده 
است. باید تدبیری اندیشیده شود که نقدینگی از این موسسات و بانک 
ها خارج شود و به سمت تولید هدایت شود کما اینکه اینگونه سپرده 

گذاری ریسک باالیی دارد.
بلکه  است  من  تولیدکنندگانی همچون  تنها خواسته  نه  مسئله  این 
خواسته نظام هم هست که پول به سمت تولید برود. تولید هم باید 
آمادگی الزم برای رقابت پذیری و صادرات را داشته باشد و همه ما 

می دانیم که عرضه و تقاضا باید مکانیزم قیمت ها را تعیین نماید.

خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  برای  شرایط  آیا   
فوالد فراهم است؟

باید مدیریت صحیحی صورت گیرد و به بخش خصوصی واقعی اجازه 
ورود به بازار داده شود درحالی که متاسفانه تا به امروز بخش خصوصی 
واقعی چندان به بازار راه داده نشده است. برای مثال من زمانی که 
بلوکه کردند و  را  پولم  به مدت سه سال  را خریدم  فوالد خوزستان 
تحویل ندادند و این مسئله ضربه سنگینی به تجارت من وارد کرد. 
هرچند که با این اتفاق کنار نکشیدم و امروز صاحب دو کارخانه جدید 

فوالدی هستیم و از شرایط خود راضی هستم.
بنابراین عالوه بر اینکه فوالد باید مدیریت شود، الزم است نقدینگی نیز 
با اعمال تدابیری به سمت تولید هدایت گردد نه اینکه در بانک ها و به 

قصد سود سپرده گذاری شود.

است،  روهینا  شما  جدید  های  شرکت  از  یکی   
توضیحی درباره وضعیت آن می دهید؟

در حال حاضر دو طرح داریم که یکی از آنها به مرحله تولید رسیده و اکنون 
تولید در آن صورت می گیرد و دیگری دارای پیشرفت فیزیکی 76 درصدی 
است و امیدواریم تا ابتدای سال 97 این طرح هم به بهره برداری برسد.

بعد از راه اندازی طرح در دست اجرای شرکت، یک طرح گندله سازی و 
یک طرح ذوب نیز در دستور کار قرار دارد. اما اینکه کدام طرح ابتدا آغاز 
شود مشخص نیست با این حال زمینه هر دو طرح آماده است و مطالعات 
آنها و حتی طراحی هایشان انجام شده و دستور ارز و تامین مالی آنها نیز 
داده شده است. تمامی محصوالت تولید شده شرکت که اکنون میلگرد 
است دارای نشان تجاری هستند. همچنین کیفیت محصوالتمان به 
نماییم. توانستیم صادر  را  تولیدی  اولین محصول  گونه ای است که 

 فوالد روهینا با هدف صادرات یا تامین نیاز داخل 
تولید می کند؟

نگاه روهینا، صادراتی است. البته نگاه به بازار داخل هم داریم ولی اولویت 
اصلی ما صادرات است و از اینرو اولین تولیدمان را صادر کردیم و تمام 
تالشمان این است که سهم قابل توجهی را به صادرات اختصاص دهیم.

اولین محموله صادرات را   ممکن است مشخصات 
بفرمائید؟

این محموله از دزفول به مقصد عراق صادر شد. با این وجود صادراتمان 
را به سایر کشورها ادامه خواهیم داد و به عبارت دیگر به دنبال بازارهای 
دیگر صادراتی هستیم و به جهت کیفیت محصوالت تولیدی، قطعا به 

این هدف دست پیدا خواهیم کرد.
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گفت وگـو

بیم و امید سرمایه گذاران بخش خصوصی فوالد در 
گفت و گوی چیالن با جابریان

بعد از ماجرای فوالد خوزستان 
از سرمایه گذاری در 
فوالدکنار نکشیدم 



مدیرکل دفتر صنایع معدنی فلزی در گفت و گو با چیالن تشریح کرد

پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
سرمایه گذاران فوالدی 

 مهندس میکائیل عظیمی، مدیرکل دفتر صنایع معدنی فلزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با چیالن )نشریه انجمن 
های  گذاری  سرمایه  برای  پیشنهاداتی  ایران(،  فوالد  تولیدکنندگان 
جدید در زنجیره فوالد ارائه کرد و مهمترین اقدامات وزارت خانه دولت 
یازدهم در حوزه صنعت فوالد را  اصالح تعرفه های صادراتی فوالد و 
محصوالت فوالدی، ایجاد توازن در زنجیره ارزش فوالد و ارتقای رتبه 

تولید و صادرات فوالد ایران در بازارهای جهانی عنوان کرد. 

صنعت،  وزارت  اقدامات  مهمترین  شما،  نگاه  از   
معدن و تجارت در طول دولت یازدهم در حمایت از صنعت 

فوالد چه بوده است؟
اینکه تعرفه واردات محصوالت فوالدی  به  با توجه  در بخش فلزات، 
دارای حداقل حقوق ورودی بود اقدامات خوبی در زمینه مطرح کردن 
این موضوع در جلسات کمیسیون ماده یک صورت گرفت و با توجه 
به پیشنهادات ارائه شده، در راستای اصالح کلیه تعرفه های سرفصل 

72 برآمدیم. 
قبل حداقل  های  از سال  های سرفصل 72  تعرفه  که  بودیم  شاهد 
حقوق ورودی را داشت لذا با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده 
در سال های اخیر، اکثر مواد اولیه در داخل کشور موجود بود و به 
همین خاطر برای آنکه از تولیدات داخلی حمایت شود و از واردات 
بی رویه جلوگیری گردد کل تعرفه های سرفصل 72 را با هماهنگی 
انجمن تولیدکنندگان فوالد مورد پایش قرار دادیم. از اینرو در مورد 
تعرفه هایی که نیازمند اصالح حقوق ورودی بودیم پیشنهادات الزم از 
سوی وزارت خانه جمع بندی و به هیئت وزیران جهت تصویب ارائه 
گردید. در نهایت این تعرفه ها با تالش های صورت پذیرفته از سوی 

وزیر محترم و پس از تایید و تصویب هیئت وزیران به صورت مصوبه 
در کتاب صادرات و واردات به چاپ رسید.

بحث بعدی که در راستای حمایت از فوالد و محصوالت فوالدی در 
کاالهای  واردات  از  جلوگیری  گرفت،  قرار  توجه  مورد  وزارت صمت 
چندین  موضوع طی  این  بود.  ای  مبادله  ارز  با  داخلی  تولید  مشابه 
مرحله به صورت ادواری مورد پایش قرار گرفت و درمورد تعرفه هایی 
که نیازمند اصالح ارز مبادله ای بود، پیشنهاد الزم جهت تبدیل ارز 
مبادله ای به ارز متقاضی انجام و جهت ابالغ به بانک مرکزی ارسال 
شد و اکنون براساس پیشنهادات ارائه شده تعرفه های فوالدی با ارز 

متقاضی درصورت نیاز وارد کشور می شود.
دیگر اقدام صورت گرفته از سوی وزارت خانه، تکمیل زنجیره فوالد 
بود. صنعت فوالد در دهه پنجم خود به سر می برد و طی این سال ها 
بین  توازن، دغدغه ای در  نبود  به رغم کوشش های صورت گرفته، 
سیاست گذاران و کارشناسان ایجاد کرده بود اما با شروع به کار دولت 
یازدهم تالش های زیادی شد تا توسعه متوازن و برمبنای مالحظات 
زیرساختی و زیست محیطی و توام با مسئولیت های اجتماعی در این 

صنعت برقرار شود.
از اینرو یکی از مهمترین برنامه های 4 سال اخیر دولت، ایجاد توازن در 
زنجیره تامین فوالد و مس  بوده که خوشبختانه با پیگیری های انجام 
شده طی این مدت کارخانه های جدید کنسانتره و گندله راه اندازی 
با  یازدهم،  پایان دولت  تا  به طوری که  شد و در حال احداث است 
راه اندازی این کارخانه ها که شامل پروژه کنسانتره آهن 600  هزار 
تنی پر عیار سازی جالل آباد و نیز دو کارخانه 5 میلیون تنی گندله 
سازی فوالدمبارکه، سنگان و اوپال پارسیان این امر در حال محقق 
شدن است. به طوری که  تا پایان سال 96 ، ظرفیت تولید فوالد خام  
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به32 میلیون تن، آهن اسفنجی 31 میلیون تن، گندله 47 میلیون تن 
وکنسانتره  50 میلیون تن می رسیم که این حاصل برنامه ریزی برای 
تکمیل زنجیره فوالد در کشور است. همچنین در بخش های جانبی از 
قبیل نسوزها، کاتالیست ها و سایر مواد اولیه  مورد نیاز، کشور پیشرفت 

های قابل مالحظه ای داشته است.
عالوه براین تالش شد سهم تولید فوالد ایران را در تولید خاورمیانه 
افزایش دهیم و رتبه ایران را در سهم جهانی ارتقا دهیم به این منظور 
رونق  راستای  در  فوالد  صادرات  برای  فضا  ایجاد  و  صادرات  توسعه 
فوالد  و موفق شدیم صادرات  یازدهم صورت گرفت  تولید در دولت 

و محصوالت فوالدی را در سال قبل به حدود 6 میلیون تن برسانیم. 

برای  فوالد  بخش  در  صمت  وزارت  اصلی  برنامه   
سال جاری چیست؟

برنامه وزارت برای سال جاری در حوزه فوالد، تکمیل زنجیره فوالد و 
برقراری توازن به این زنجیره است.

 آیا امسال مجوزی در حوزه فوالد در محصوالتی که 
ظرفیت سازی الزم ایجاد شده صادر خواهد شد؟

در خصوص جواز تاسیس، متقاضیان زیادی برای دریافت جواز به وزارت 
مراجعه کردند اما با توجه به اینکه ظرفیت سازی مناسبی در حوزه 
شمش و محصوالت فوالدی صورت گرفته و این موضوع مورد پایش 
قرار گرفته است، بنابراین از صدور مجوز بی مورد جلوگیری می شود.
تالش ما این است که در جهت تکمیل زنجیره و طرح جامع فوالد 
حرکت کنیم. عالوه براین در بخش محصوالت نوردی و حتی شمش 
نیازمند سرمایه گذاری جدید نیستیم و چنانچه سرمایه گذارانی برای 
سمت  به  نماید،  مراجعه  وزارت  به  ها  حوزه  این  در  گذاری  سرمایه 
واحدهای موجود و طرح های نیمه تمام  به منظور تکمیل طرح ها 
و سایر صنایع مورد نیاز هدایت می شوند تا شاهد تجمیع واحدهای 
کوچک با یکدیگر نیز باشیم و محصوالت فوالدی را تحت برند و نام 

تجاری خاصی صادر نماییم.
بنابراین پیشنهاد دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، تجمیع واحدهای 
کوچک صنایع معدنی فلزی است که اگر این واحدها به سمت تجمیع 
موفق  تمام شده  قیمت  وکاهش  در حوزه صادرات  توانند  می  بروند 

عمل کنند.

 آقای مهندس عظیمی، در برنامه های وزارت خانه تا 
چه میزان باید به ظرفیت های زنجیره فوالد افزوده شود؟

در بخش فوالد خام ظرفیت فعلی مان 31 میلیون تن بوده و نیاز به 
توسعه 24 میلیون تنی تا سند چشم انداز داریم. میزان تولید فوالد خام 
کشور در 95 به میزان 18.5 و پیش بینی برنامه تولید 96 به میزان 
22میلیون تن  و در سال 1399 به ظرفیت 40 میلیون تن خواهیم 
رسید. همچنین در بخش کنسانتره با توجه به ظرفیت فعلی که 45.8 
میلیون تن است باید تا پایان سال 1399 به ظرفیت 62  میلیون تن 
و در افق 1404 به 83 میلیون تن برسیم. براساس آمار میزان تولید 
95 به میزان 33میلیون تن و پیش بینی برنامه تولید 96 به میزان 37 

میلیون تن می باشد. 

در حوزه گندله باید گفت، ظرفیت فعلی 32 میلیون تن است و برنامه 
تا پایان سال 1399 به میزان 66 میلیون تن و افق 1404 نیاز به 79 
میلیون تن می باشد. میزان تولید 95 به میزان 25.5 و پیش بینی 
برنامه تولید 96 به میزان 30 میلیون تن می باشد و نیاز به توسعه 47 

میلیون تنی دیگر تا سند چشم انداز داریم. 
عالوه بر این در آهن اسفنجی، ظرفیت فعلی تولیدمان 25.3 میلیون 
تن است و برنامه تا پایان سال 1399 به میزان 40 میلیون تن و افق 
1404 نیاز به 56 میلیون تن می باشد. میزان تولید سال 95 به میزان 
18 میلیون تن بوده و پیش بینی برنامه تولید 96 به میزان 22 میلیون 

تن می باشد.

انجمن  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  تعامل   
تولیدکنندگان فوالد چگونه بوده و نقش انجمن در برقراری 

توازن و ارتقای صنعت فوالد کشور چگونه می بینید؟
دفتر صنایع معدنی فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعامالت خوبی 
با انجمن تولیدکنندگان فوالد داشته و تمامی جلساتی که در راستای 
حمایت های تعرفه ای یا تغییر ارز مبادله ای به متقاضی با کسب نظر 
نماید صورت گرفته است چراکه  ارائه می  انجمن و پیشنهاداتی که 
انجمن های تخصصی بازوی مشورتی برای دفاتر تخصصی بوده و در 
بهبود مستمر فضای کسب و کار نقش کاتالیزور را برعهده دارند و این 
دفتر به جرات می توان گفت تعامالت سازنده ای با انجمن ها داشته 

و خواهد داشت.

 مهمترین چالش های توسعه فوالد در ایران از نگاه 
شما چیست؟

از جمله چالش های پیش روی صنعت فوالد ایران، فناوری قدیمی 
است. بهره وری صنعت فوالد ایران در مقایسه با رقبا نیاز به بازنگری 
و اصالح ساختار دارد و در این مسیر، بکارگیری فناوری های نوین در 
اولویت قرار دارد و نیاز به باز سازی و نوسازی خطوط تولید و کاهش 

قیمت تمام شده و همچنین کاهش شدت مصرف انرژی داریم. 
چالش دیگر، مکان یابی است. بر اساس طرح جامع فوالد، بهترین مکان 
توسعه  بوده که سازمان های  کنار سواحل جنوبی کشور  در  توسعه 
بندرعباس،  نواحی  در  ویژه  مناطق  توسعه  منظور در حال  بدین  ای 
پارسیان و چابهار است. این موضوع به تامین آب مورد نیاز کمک کرده 
و به کاهش هزینه تجارت فوالد و سنگ آهن در آینده کمک شایانی 

می کند.
اسکله،  ریلی،  های  توسعه  قبیل  از  زیرساخت  کمبود  سوم،  چالش 
خطوط انتقال آب و نیرو است. کمبود زیرساخت به خصوص در بخش 
ریلی در بخش معدن و صنایع معدنی مشهود است و هزینه تامین 
آن باالست. در این مسیر، الزم است سرمایه گذاری الزم  به منظور 
توسعه زیرساخت ریلی فراهم سازیم. لذا با توجه به افزایش ظرفیت 
سال  در  معدنی  صنایع  دیگر  و  فوالدی  محصوالت  و  فوالد  تولید  و 
های آینده، زیرساخت های فعلی جوابگو نخواهد بود و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت باید در صدور مجوزها به زیر ساخت ها توجه بیشتری 
مبذول نماید. چالش دیگر هم به نظرم کمبود منابع مالی و بهره باالی 

تسهیالت بانکی است.
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در گفت و گوی چیالن با مدیرعامل فوالد شادگان تشریح شد

مأموریت برای اقتصادی کردن طرح استانی فوالد شادگان

فوالد  های  طرح  از  یکی  شادگان  فوالد   
استانی است که به عنوان اولین کارخانه تولید آهن 
 )PERED( اسفنجی است که از تکنولوژی ایرانی پِِرد
به بهره برداری رسمی رسید. خبرنگار اعزامی چیالن 
به شادگان، گفت و گویی با مهندس عباس تفضلی، 
مدیرعامل فوالد شادگان داشته است که از نظر می گذرد.

سرمایه گذاری در فوالد شادگان چقدر است؟
مهندس عباس تفضلی، مدیرعامل فوالد شادگان در 
گفت و گو با خبرنگار چیالن سرمایه گذاری صورت 
تشریح  گونه  این  را  کارخانه  این  فاز  دو  در  گرفته 
و  فوالدسازی  شامل  شادگان  طرح  مجموع  در  کرد: 
آهن اسفنجی است که در سال 1386 مطالعات آن 
ارزی  شده  برآورد  گذاری  سرمایه  میزان  شد.  انجام 
41 میلیون و 370 هزار یورو و 700 میلیارد تومان 
بیش  پروژه  این  چون  اما  بود  ریالی  گذاری  سرمایه 
از 10 سال به طول انجامید و با احتساب تورم، سهم 
سرمایه  کل  امروز  و  گرفت  قرار  الشعاع  تحت  ریالی 
گذاری براساس نرخ های بروز شده نزدیک به 900 
میلیارد تومان است که 390 میلیارد تومان آن قبل 
انجام  ایمیدرو  توسط  خوزستان  فوالد  به  انتقال  از 
امروز  به  تا  خوزستان  فوالد  را  مابقی  و  بود  شده 
میلیارد   100 حدود  میزان  این  از  است.  داده  انجام 

تومان مربوط به هزینه های زیرساخت و جانبی است و 260 میلیارد تومان مربوط 
درصد   35 طرح  این  فیزیکی  پیشرفت  اکنون  که  شود  می  فوالدسازی  پروژه  به 
میلیون  فوالدسازی 74  قرارداد  اولیه  ارزش  بود.  اسفنجی  آهن  مابقی سهم  و  است 
و 240 هزار یورو و حدود 120 میلیارد تومان بود و پیش بینی هزینه های جانبی 
انجام  از هزینه های  امروز صرف نظر  بود.  تومان  امر 100 میلیارد  ابتدای  در همان 
انعقاد، حدود  حال  در  یا  منعقد شده  قراردادهای  براساس  تکمیل طرح  برای  شده، 
190 میلیون یورو باقیمانده ارزی و حدود 300 میلیارد تومان باقیمانده ریالی داریم.

چرا فوالد شادگان بهترین طرح استانی است؟
به لحاظ جانمایی و به جهت  مدیرعامل فوالد شادگان اظهار داشت: فوالد شادگان 
نزدیکی به بندر امام و خطوط ریلی، بهترین طرح در میان فوالدهای استانی است البته 
به لحاظ موقعیت جغرافیایی، کمی جابجایی در آن باعث اقتصادی تر شدن طرح به 

جهت نزدیک شدن بیشتر به خطوط ریلی و استحکام بیشتر زمین می شد.

برنامه های فوالد شادگان برای جلوگیری از ضرر دهی چیست؟
تفضلی به این موضوع نیز اشاره کرد که امروزه کارخانه های زیر 10 میلیون تن در 
دنیا صرفه اقتصادی ندارد بنابراین اقتصادی بودن طرح های استانی به جهت ظرفیت و 
همین طور انتقال آهن اسفنجی به روش سرد، قطعا در دنیا زیر سوال است. اگر ما چنین 
کاری می کنیم و با این ظرفیت ها تولید داریم، تنها به دلیل منابع ارزان است و در غیر 
این صورت زیان ده خواهیم بود بنابراین در حال مطالعه بر روی این موضوع هستیم که 
روش فعلی را به روش هات شارژ تغییر دهیم تا بتوانیم هزینه های دوران بهره برداری 
را کاهش دهیم. همچنین طرح تولید نورد را نیز بعد از واحد فوالدسازی مورد بررسی 
قرار خواهیم داد و در این بخش نیز قطعا روش هات شارژ را مد نظر قرار خواهیم داد.

قادر به احداث اسکله نیستیم
مهندس عباس تفضلی، مدیرعامل فوالد شادگان به خبرنگار چیالن گفت: در بازدیدی 
که از بندر شادگان داشتیم با وجود اینکه شرایط بندر برای حضور و پهلوگیری کشتی 
های ما فراهم نیست به این نتیجه رسیدیم که احداث اسکله نیز نیازمند سرمایه گذاری 
است که این مجموعه در شرایط فعلی قادر به انجام آن نیست. بنابراین به این مقوله و 

گفت وگـو
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حل و فصل آن نمی توان کوتاه مدت نگاه کرد. با این حال چون احداث 
اسکله یک کار مشارکتی بین شادگان و دولت است که جزئی از آن 
توسط شادگان قابل اجرا بوده و بخش اعظم آن که آماده سازی کانال 
و دیگر زیر ساخت هاست تا امکان پهلوگیری کشتی در آن فراهم 

شود، تنها از طریق همکاری دولت امکان پذیر است.

طرح توسعه شادگان در انتظار پاسخ مسئوالن محیط زیست
توسعه  طرح  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شادگان  فوالد  مدیرعامل 
با محیط زیست برای زمین داشتید به کجا  شادگان و مشکلی که 
محیط  از  را  زمینی   ، توسعه  طرح  مورد  در  داشت:  اظهار  رسید؟ 
ما  به  بود که  بدین شکل  ما  زیست درخواست کردیم و درخواست 
اجازه حرکت به سمت شادگان جهت اجرای طرح توسعه داده شود 
محدوده  که  است  این  زیست  محیط  مسئوالن  استدالل  ولی چون 
درخواستی جزئی از تاالب شادگان است در نتیجه امکان توسعه از 
آن سمت وجود ندارد. بنابراین در مرحله بعد درخواست کردیم این 
موضوع را برای ما مشخص کنند که امکان توسعه از کدام سمت وجود 
دارد و آنرا به ما اعالم نمایند تا ما نیز بر روی این مسئله اقدامات خود 
را انجام دهیم اما هنوز پاسخی در این موضوع از محیط زیست دریافت 

نشده است.

تامین خوراک کارخانه در تعهدات دولت است
به خبرنگار چیالن  نیاز کارخانه  تامین خوراک مورد  تفضلی درباره 
گفت: در حال حاضر گندله به عنوان خوراک ورودی کارخانه از فوالد 
خوزستان تامین می گردد که قطعا در آینده بزرگترین تهدید در تداوم 

فعالیت کارخانه خواهد بود. 
ایمیدرو  با  هایی  رایزنی  گندله،  تامین  راستای  در  کرد:  تصریح  وی 
داشتیم و امیدواریم این معضل رفع شود تا ریسک توقف از بین برود 
چراکه در توافق اولیه فوالد خوزستان و ایمیدرو آمده است که تامین 

سنگ آهن مورد نیاز کارخانه در تعهد دولت است.
مدیرعامل شادگان در توضیح بیشتر این موضوع گفت: به منظور تامین 
خوراک کارخانه، در حال حاضر به صورت تهاتری با فوالد خوزستان 

کار می کنیم ولی قطعا در کوتاه مدت دچار مشکل خواهیم شد چراکه 
فوالد خوزستان نیز در تامین کنسانتره و گندله مورد نیاز، مشکالت 

خودش را دارد. 
و  خوزستان  فوالد  مشارکت  قرارداد  براساس  کرد:  خاطرنشان  وی 
را  نیاز شادگان  ایمیدرو متعهد است که سنگ آهن مورد  ایمیدرو، 
تامین نماید و رئیس هیئت عامل ایمیدرو با جدیت و با حسن نظر به 

دنبال این موضوع است.

سهم چین در تامین تجهیزات فوالد شادگان چقدر است؟
تفضلی در توضیح این مسئله که تامین تجهیزات واحد فوالدسازی 
شادگان از کدام کشور خواهد بود عنوان کرد: تا یک مرحله تامین 
مالی پروژه فوالدسازی شادگان توسط سازمان ایمیدرو صورت گرفته 
و براساس توافق اولیه قرارداد، تامین تجهیزات آن اروپایی بود اما از 
زمانی که تامین مالی آن به چین واگذار شد و فاینانس توسط چینی 
ها انجام شده، قطعا براساس قوانین فاینانس، باید بیش از 50 درصد 
از کاالها از کشور فاینانس کننده تامین گردد. در این فاینانس قرار 
بوده که باالی 65 درصد از تجهیزات توسط چینی ها تامین شود اما 
تدابیری توسط ایمیدرو اندیشیده شد تا در تمامی طرح ها، این میزان 
به 50 درصد تقلیل یابد و به عبارت دیگر بدین شکل به تولید داخل 
اهمیت بیشتری داده شد. در فوالد شادگان سهم چین از باقیمانده 

پروژه تنها 30 درصد است.
وی فاز دوم فوالد شادگان را احداث واحد فوالدسازی معرفی کرد و 
گفت: در تیرماه توافق برای عملیاتی شدن این طرح صورت گرفته و 
برآوردها این است که این پروژه ظرف 24 ماه به مرحله بهره برداری 
برسد. در فاز اول )آهن اسفنجی( نیز که 31 خرداد اولین محصول در 
آن به تولید رسید، تاکنون 23 هزار تن آهن اسفنجی تولید گردیده 
که 20 هزار تن آن به فوالد خوزستان تحویل داده شده است. در حال 
حاضر نیز ظرفیت کارخانه 70 تا 80 درصد بوده و به زودی به صد در 
صد ظرفیت اسمی خود که تولید 100 تن در ساعت و در صورت به 
حداقل رسیدن توقفات، در طول روز هزار و 600 تا هزار و 800 تن 

خواهیم رسید.



در مجامع فوالدی ها و 
سنــگ آهنی ها 

چه گذشت؟

فوالد هرمزگان امسال سودی در بین سهامداران خود 
تقسیم نکرد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فوالد هرمزگان 
جنوب با نماد "هرمز: منتهی به 30 اسفند 95، در تاریخ 21 تیر ماه 
در هتل هرمز بندرعباس با حضور 98 درصدی سهامدارن برگزار شد .
فوالد  شرکت  مدیرعامل  ارزانی،  فرزاد  مهندس  ابتدا  جلسه  این  در 

هرمزگان عملکرد شرکت را قرائت و به استحضار 

حاضرین 
مهم ترین  وی  رساند.  مجمع  در 
دستاوردهای فوالد هرمزگان در سال 95 را تشریح کرد و افزود: 
تولید گریدهای ورق خودرو و مخازن تحت فشار، راه اندازی سامانه 
و کاهش ضایعات آهک،  ارتقای کیفیت  ریخته گری،  پساب صنعتی 
ثبت 5 رکورد تولید ماهانه اسلب، ثبت یک رکورد تولید ماهانه آهن 
اسفنجی، کاهش متوسط زمان TAP TO TAP، افزایش متوسط 
تولید اسلب مطابق با سفارش، افزایش متوسط عملکرد ریخته گری، 
کاهش میزان نسوز، کاهش زمان توقف های اضطراری، کاهش مصرف 
الکترود، ارتقای ضریب ایمنی، افزایش )PM (ها، بازیافت و استفاده 
دوباره از ضایعات نرمه و آهن اسفنجی سوخته و نصب و راه اندازی 
فوالد شرکت  فعالیت های  جمله  از  غبار  لحظه ای  پایش  سامانه 

هرمزگان در سال گذشته است. 

28 تومان سود به هر یک از سهامداران گل گهر تعلق 
گرفت

با  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
حضور 95 درصدی سهامداران 25 تیر ماه در تهران برگزار شد.

در جلسه مجمع عمومی گل گهر عالوه بر استماع گزارش عملکرد سال 
مالی منتهی به 30 اسفند 95، در خصوص میزان سود نقدی تقسیم 
شده بین سهامداران و همین طور اعضای هیئت مدیره جدید تصمیم 

گیری صورت گرفت.
ناصر تقی زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در مجمع 
عمومی این شرکت گفت: با وجود کاهش قابل توجه در قیمت های جهانی 

محصوالت شرکت و مشکالت  نقدینگی ناشی از آن، افزایش تولید داشتیم.

باال،  افزوده  ارزش  با  محصوالت  تولید  به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
کاهش و مدیریت بهینه هزینه ها، باالبردن راندمان و بهره وری و کسب 
رکوردی تازه در تولید محصوالت نهایی شرکت، پیشرفت های بسیار 

مطلوبی در پروژه های پایه ای مجموعه گل گهر داشته ایم. 
مدیرعامل گل گهر با اشاره به راه اندازی و بهره برداری از خط گندله 
سازی شماره 2 در این مجتمع گفت: در سال 95 شاهد افزایش 38 
درصدی در تولید گندله بودیم و با دو خط موجود تولید به 7.3 میلیون 
تن رسید. همچنین میزان تولید کنسانتره در مجموع خطوط 6 گانه 
در سال گذشته به بیش از 12.2 میلیون تن رسید که افزایش 13 

درصدی را نشان می دهد. 
تقی زاده در ادامه با بیان اینکه عملکرد این شرکت نه تنها در سال 
گذشته بلکه در بهار 96 هم مثبت بوده است افزود: این شرکت افزایش 

از دو طرح توسعه ای در مجمع چادرملو رونمایی شد

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت معدني و صنعتي  
چادرملو 18 تیر ماه با حضور94 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی 

در تهران برگزار شد.
در مجمع عادی سالیانه این شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 30 
اسفند 95، محمود نوریان، مدیر عامل شرکت با اشاره به نقش چادرملو 
در تأمین مواد اولیه صنایع فوالد گفت: ایـن شـرکت در سال 1395 
تـوانست بـا اتخاذ تدابیر مناسب و مرتفع ساختن مشکالت پیش رو، عالوه 
بر محقق ساختن پوشش 

117 درصدی درآمد هر سهم، گا م های موثری در اجرای برنامه های 
توسعه شرکت بردارد.

افزود:  چادرملو  رشد  به  رو  های  فعالیت  برخی  برشمردن  با  نوریان 
درسال 1395 نیز مطابق روال سال های قبل، پروژه های مطالعاتی، 
تحقیقـاتی و پـژوهشی بـا هدف کـاهش مصـارف و هزینه ها، بهینه 
سازی و کاهش مصرف انرژی، استفاده از فن آوری های جدید و انجام 
اصالحات در خطوط تولید کماکان در دستور کار قرار گرفت به نحوی 
که تنها در این سال بالغ بر 785 قلم، قطعات و لوازم مصرفی واحد های 

تولیدی در داخل کشور بومی سازی شد. 
های  مجتمع  در  گاز(  و  آب  )برق،  انرژی  مصرف  مداوم  کاهش  وی 
معدنی و صنعتی چادرملو، نسبت به پیش بینی های انجام شده را از 
جمله اقدامات مثبت شرکت عنوان کرد و در خصوص طرح های به 
بهره برداری رسیده چادرملو گفت: در اردیبهشت پارسال بهره برداری 

از واحد بخار نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی 
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فوالد  مجتمع  تامین  حوزه  به  اشاره  با  ادامه  در  ارزانی 
حذف  و  داخلی  منابع  از  گندله  صددرصدی  تامین  افزود:  هرمزگان 
وابستگی به مبادی خارجی و صرفه جویی ارزی 8 میلیون دالری از 
مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه تامین مواد اولیه شرکت و در 

راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. 
مدیرعامل مجتمع فوالد هرمزگان، کسب مقام برتر کمیته حفاظت 
فنی و بهداشت کار استان، کسب مقام دوم مسئول ایمنی برتر اداره 
کار و کسب مقام نخست مسابقات فوتسال لیگ شرکت از سوی تیم 
آتش نشانی را از افتخارات دیگر مجتمع فوالد هرمزگان عنوان کرد. 
ارزانی با تشریح جایگاه مجتمع فوالد هرمزگان در صنعت فوالد کشور 
گفت: این مجتمع با توجه به ظرفیت های موجود توانسته است 7.9 

درصد تولید فوالد کشور را به خود اختصاص دهد.
سال  شده  تولید  اسلب  میزان  داد:  ادامه  هرمزگان  فوالد  مدیرعامل 

گذشته 

در این مجتمع یک میلیون 
و 163 هزار و 58 تن، آهن اسفنجی یک میلیون و 283 
هزار و 370 تن، آهک 79 هزار و 411 تن و بریکت انواع محصوالت 
تولید شده در سال 95 مجتمع فوالد هرمزگان 78 هزار و 804 تن 

است. 
فوالد  مجتمع  تولیدی  محصوالت  فروش  میزان  به  ادامه  در  ارزانی 
هرمزگان در سال 95 هم اشاره کرد و افزود: در سال قبل تختال به 
میزان یک میلیون و 301 هزار و 442 شتن، آهن اسفنجی به میزان 
4 هزار و 991 تن و 11 هزار و 536 تن در بازارهای داخلی و خارجی 

به فروش رسید.
در خاتمه مجمع عمومی شرکت فوالد هرمزگان نیز درخصوص تقسیم 
سود در بین سهامدارن و انتخاب اعضای هیئت مدیره برای 2 سال 
آینده تصمیم گیری شد که بر این اساس سود نقدی برای سال مالی 
95 در بین سهامدارن تقسیم نشد و اعضای هیئت مدیره نیز نظیر دوره 
قبل یعنی شرکت فوالد مبارکه، سرمایه گذاری توکا فوالد، مهندسی 

مهر جی، فوالد متیل و فوالد سنگ مبارکه انتخاب شدند.

مجتمع صنعتی چادرملو در اردکان یزد آغاز شد و در حال حاضر با 
تمام ظرفیت در حال کار است و برق تولیدی را به مدار شبکه برق 
سراسری انتقال می دهد. همچنین بهره برداری آزمایشی از کارخانه 
تولید شمش فوالد چادرملو با ظرفیت یک میلیون تن قابل ارتقاء تا 
یک میلیون و 300 هزار تن با تولید اولین شمش فوالد در بهمن ماه 

آغاز شد. 
مدیر عامل چادرملو همچنین طرح های در دست تکمیل این شرکت 
را شامل طـرح احداث کارخانه احیاء )آهن اسفنجی( با ظرفیت یک 
میلیون و 550 هزار تن در سال و طرح تأمین آب از محل اجرای شبکه 
فاضالب شهرستان اردکان عنوان کرد و از دستور کار قرار گرفتن 2 
طرح  شامل  ها  طرح  این  داد.  خبر  شرکت  این  توسعه  جدید  طرح 
احداث کارخانه گندله سازی جدید با ظرفیت 4 میلیون تن و طرح 

احداث کارخانه نورد با ظرفیت 1.2 میلیون تن در سال می باشد.
مهندس نوریان از سرمایه گذاری شرکت چادرملو در شرکت صنایع 
آهن و فوالد سرمد ابرکوه به میزان 65 درصد با هدف تکمیل زنجیره 
تولید نام برد و افزود: بهره برداری از واحد نورد این شرکت با ظرفیت 

500 هزار تن انواع میلگرد از اواخر سال گذشته آغاز شده و ساخت 
واحد فوالد این مجموعه نیز با ظرفیت تولید 600 هزارتن شمش فوالد 

هم اکنون در حال اجراست.
وی مشارکت در طرح تأمین و انتقال آب خلیج فارس به مناطق مرکزی 
ایران را هم یکی از سرمایه گذاری های مهم و زیر بنای چادرملو عنوان 
کرد و گفت: شرکت چادرملو با خرید 20 درصد سهام شرکت تامین و 
انتقال آب خلیج فارس جهت اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس به 
صنایع معدنی کشور مشارکت می کند و امیدواریم با اجرای آن بخش 
زیادی از مشکل کمبود آب صنایع بزرگ واقع در مسیر این خط انتقال 

از بندرعباس تا یزد برطرف گردد.
نوریان با مثبت ارزیابی کردن عملکرد و برنامه تولیدی شرکت گفت: 
در سال 1395 بالغ بر 10 میلیون و 5 هزار تن کنسـانتره سنگ آهن، 
496 هزار تن سنگ آهن دانه بندی،  و3 میلیون و 720 هزار تن گندله 
از برنامه پیش بینی بوده است و مجموعه این  تولید شده که فراتر 
عملکرد موجب کسب کردن رتبۀ دوم گروه اکتشاف، استخراج و بهره 
برداری معادن در سال 1395 از سوی سازمان مدیریت صنعتی گردید.
از دیگر تصمیمات جلسه مجمع عمومی چادرملو تقسیم سود سال 
مالی منتهی به 30 اسفندماه 1395، به ازای هر سهم  200  ریال بین 
بود. سهامداران 

38 درصدی در تولید کنسانتره و رشد 35 درصدی در میزان فروش و 
رشد 42 درصدی در سرانه تولید و بهره برداری را به ثبت رسانده است. 
پیشرفت 82.3 درصدی در خط تولید کنسانتره شماره 7 و برنامه ریزی 
این  برنامه های  از این خط در سال 1396 ازجمله  برای بهره برداری 
شرکت است. کسب رکورد در تولید محصوالت نهایی شرکت طوری 
بود که میزان تولید از 16.2 میلیون تن در سال 1394 به بیش از 
افزایش 76 درصدی درآمد  میلیون تن درسال 1395 رسید.   19.5
گذشته  سال  در  رکورد  ثبت  و  شرکت  محصوالت  فروش  از  حاصل 
و افزایش 61  درصدی درآمد حاصل از فروش تلفیقی نیز از جمله 
فعالیت های شرکت در سال 1395 بوده است. براین اساس مجموعه 
گل گهر در سال گذشته با افزایش 125 درصدی در سود عملیاتی 
شرکت و افزایش 99 درصدی سود خالص تلفیقی روبه رو شده است. 

وی از شروع عملیات اجرایی خط شماره 3 تولید کنسانتره در شرکت 

سنگ آهن گهر زمین و بهره برداری از کارخانه 1.7 میلیون تنی آهن 
اسفنجی)گوهر( در شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و تولید بیش از 
575 هزار تن آهن اسفنجی در سال 1395 به عنوان گام دیگری در راستای 
عملکرد مثبت این شرکت یاد کرد و درباره صادرات گندله گفت: به دلیل 
نیاز داخلی به گندله، صادرات این محصول در دستور کار شرکت نیست. 
در ادامه جلسه مجمع عمومی گل گهر نیز سود تقسیمی به ازای هر 
سهم 28 تومان درنظر گرفته شد. همچنین در راستای انتخاب اعضای 
جدید هیئت مدیره، تنها یک تغییر در بین این اعضا اتفاق افتاد و با 
وجود ثابت ماندن فوالد مبارکه، سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات و تامین مواد اولیه فوالد صبانور به عنوان اعضای 
هیئت مدیره اما شاهد جابجایی سرمایه گذاری سپه به جای توسعه 

گوهران امید بودیم.

گـــــزارش

47

w
w

w
.c

h
il

an
o

n
li

n
e.

co
m



در مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام ذوب آهن اصفهان تشریح شد :

جزئیات روند بهبود شرایط مالی ذوب آهن اصفهان
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 مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام ذوب آهن اصفهان  
نماینده  سهامداران،  شرکت،  این  مدیران  و  مدیره  هیئت  حضور  با 
سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده سازمان حسابرسی سه شنبه 
27 تیرماه سال جاری در سالن کوثر مجموعه شهدای ارتش برگزار شد.

شرکت  از  نمایندگی  به  خالق  بهروز  را  مجمع  این  رئیسه  هیات 
صدرتامین به عنوان رئیس مجم، سعید عبودی به نمایندگی از سازمان 
تامین اجتماعی و شکراهلل فائز به نمایندگی از شرکت صباتامین، هر دو 
به عنون ناظر مجمع و احمدصادقی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به 

عنوان دبیر مجمع شکل دادند. 

در  مجمع  این  در حاشیه  مدیره شرکت  هیئت  فاضل عضو  ابوتراب 
سهم  گفت:  چیالن  خبرنگار  به  شرکت  عملیاتی  وضعیت  خصوص 
شرکت از بازار مقاطع فوالدی شامل 65 درصد از بازار تیر آهن و8 
درصد از بازار میلگرد است. همچنین شرکت موفق گردیده است که 
36 درصد از محصوالت خود را در سال  95 به ارزش 225میلیون دالر 
به خارج از مرزهای کشور صادر نموده و از محل فروش داخلی 17هزار 

میلیارد ریال در آمد کسب نماید.

به گفته وی، یکی از چالش های شرکت باالبودن قیمت تمام شده شمش 
تولیدی است که طی یک سال گذشته به کمک اجرای یک سلسله از 
طرح های بهینه سازی در خط تولید شرکت این معضل رفع شده است . 

 فاضل افزود: با توجه به قیمت تمام شده باالی شمش تولیدی و در 
کاهش  به  نسبت  کارخانه  تمام شده محصوالت  بهای  اصالح  جهت 
مصرف چدن مذاب کنورتورها برنامه ریزی شده است. در این راستا 
یکی از مهم ترین طرح های اصالحی در کنورتور صورت گرفته است 
و طی آن ضریب HMR در بخش فوالد سازی از 89 درصد در ابتدای 
سال 94 به 80 درصدکاهش یافته است که این یکی از راه های برون 

رفت از مشکل باالبودن قیمت تمام شده است.

فاضل یکی دیگر از استراتژی های شرکت را کاهش مصرف کک در 
کوره بلند دانست و گفت:بدین منظور تدابیری از جمله توقف کوره بلند 
شماره1،کنترل کیفیت کک خریداری شده ، استفاده از کک ریزه در 
شارژ کوره بلند، تغییر سرند کک و بهبود روش انباشت و ارسال کک 
منجر به کاهش 48کیلوگرم بر تن مصرف کک و کاهش هزینه های 

تولید به میزان 856 میلیارد ریال در سال می گردد.

به گفته وی ، امضای قرار داد پروژه تزریق پودر زغال PCI به کوره بلند 
ها جهت کاهش 150کیلو گرم بر تن مصرف کک نیز از دیگر طرح 
های مرتبط با کاهش بهای تمام شده می باشد که پیشرفت این طرح 
تاکنون 30 درصد بوده و بر اساس برنامه از اواخر سال  96راه اندازی 
می گردد. به گفته وی، اجرای این طرح منجر به ایجاد ارزش افزوده به 

میزان 2240 میلیارد ریال در سال می گردد.

• محسن احمدی



با راه اندازی طرح تزریق پودر زغال 
PCI به کوره های بلند در اواخر سال 

جاری، بیش از 2/2 میلیارد ریال در سال 
ارزش افزوده در ذوب آهن ایجاد می شود

اگر  افزایش قیمت زغال سنگ اتفاق 
نمی افتاد، زیان ذوب آهن از 12/9 هزار 

میلیارد ریال در سال 94 به 5/5 هزارمیلیارد 
ریال کاهش می یافت
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عضو هیئت مدیره ذوب آهن ادامه داد: اجرای خط 
اکسیژن به صورت تزریق مستقیم به کوره 

صورت  دنیا  در  بار  اولین  برای  بلندها 
مصرف  کاهش  به  منجر  که  گرفت 

گاز طبیعی تا حد 120متر مکعب 
می گردد ودر بهینه سازی هزینه 

تولید در شرکت موثر است.

شرکت  کرد:  نشان  خاطر  فاضل 
پس از قطعی نمودن تهاتر پیش 
رو به میزان 760 میلیارد تومان از 

این محل به دنبال افزایش سرمایه 
نقدی  آورده  و  مطالبات  محل  از 

می باشد تا با اجرای این افزایش سرمایه 
خارج  تجارت  141قانون  ماده  شمولیت  از 

دریافت  جهت  شرکت  سرمایه  ساختار  و  گشته 
تسهیالت مالی به شکل مناسبی ترمیم شود.

این مقام مسئول در ذوب آهن اصفهان در مورد اقدامات انجام شده 
برای کاهش هزینه های مالی گفت: بروز رسانی 2200میلیارد ریال 
تسهیالت در بانک صادرات و 2176میلیارد ریال بانک رفاه و کاهش 
نرخ تسهیالت از  24به 18درصد و استمهال بدهی نزد بانک اقتصاد 
یوآن چین،  میلیون  مبلغ 30  و  ریال  میلیارد  مبلغ 3387  به  نوین 
تجدید تسهیالت 780 میلیارد ریالی نزد بانک پاسارگاد، استفاده از 
تسهیالت سلف موازی به مبلغ 2500میلیارد ریال طی دو مرحله از 

عملیات کاهش بدهی بوده است.

فاضل افزود: هیئت مدیره فعلی شرکت ذوب آهن و مدیر عامل این 
شرکت با ترکیبی از تجربه و دانش فنی و مالی و اقتصادی خود و با 
اشراف کامل به کلیه چالش های ریز و درشت شرکت و رصد هر روزه 
کلیه اتفاقات شرکت اقدام به ایجاد کمیته های مختلف راهبردی با 
استفاده از کارشناسان مجرب نموده و با بهره وری حداکثری نیروی 

متخصص خود و طراحی نقشه راه مدون در حال بهبود 
شرایط شرکت می باشد . نکته مهم در این راستا 

برطرف  برای  شرکت  عامل  مدیریت  عزم 
نمودن مشکالت وهمت اعضای هیئت 

شرکت  کارکنان  تک  تک  و  مدیره 
می باشد و انتظار می رود شرکت 
صعودی  انداز  چشم  به  توجه  با 
رشد  و  فوالدی  مقاطع  بازار 
از  خود  محصوالت  باالی  بسیار 
یک سو و حمایت های بی دریغ 
سهام دارعمده یعنی ســـــازمان 

صدر  شرکت  و  اجتماعی  تامین 
تامین و وزارت کار و امور اجتماعی از 

سوی دیگر به زودی از زیان خارج شده 
بسیار  مالی جاری شرایط  پایان سال  تا  و 

بهتری را از نظر صورت های مالی تجربه نماید.

وی افزود: با توجه به جریان معامالت اخیر سهام، 
بازار سرمایه به سهام شرکت ذوب آهن به 
خوش  روی  کشور  صنایع  مادر  عنوان 
نشان داده و روند قیمتی سهم هم در 
مسیر حرکت به سمت ارزش ذاتی 

خود می باشد.

آهن  ذوب  مدیره  هیئت  عضو 
رغم  علی  کرد:  تصریح  همچنین 
افزایش قیمت نهاده های تولید از 
جمله زغال سنگ خارجی  و زغال 
سنگ داخلی از 3600 به 4500 ریال 
در هر کیلوگرم که تبعات اقتصادی آن 
بر هزینه های شرکت 1304میلیارد ریال 
12900میلیارد  از  کارخانه  زیان  باشد،  می 
در سال  ریال  میلیارد  به 7300  در سال 94  ریال 
95کاهش یافته که اگر این افزایش قیمت مواد اولیه شرکت 
اتفاق نمی افتاد زیان کارخانه به 5560 میلیارد ریال کاهش می یافت.

در ابتدای مجمع نیز گزارش هیئت مدیره به مجمع توسط سعید امید 
قائمی معاون مالی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان ارائه شد . 

معاون مالي و اقتصادي ذوب آهن اصفهان در ارائه این گزارش اظهار 
داشت : حاشیه سود محصوالت اصلي شرکت بعد از آنکه طي سال هاي 
92 تا 94 با سقوط بسیار زیاد مواجه شد، در سال 95 روند صعودي 
گرفت و این امر در حالي حاصل شد که هزینه هاي پرسنلي، تامین 
مواد اولیه، تورم و ... افزایش یافت. این صعود نشانگر بهبود شرایط مالي 
ذوب آهن و نوید بخش چشم اندازي مناسب براي این شرکت است . 

معاون مالی و اقتصادی شرکت سهامی ذوب آهن گفت: در بخش تأمین 
از هزار و 290  با تالش کارشناسان این حوزه بیش  نیز  منابع مالی 
میلیارد ریال تسهیالت مالی، بخشودگی جرایم و کاهش نرخ هزینه 
تأمین مالی را شاهد هستیم. از دیگر دستاوردها نیز می توان به تالش 
تهاتر  و  تسهیل  ستاد  مصوبات  نمودن  اجرایی  برای 
بدهی های شرکت با بدهی های دولت و سازمان 
این  نتایج  تأمین اجتماعی اشاره کرد که 
ساختار  اصالح  صورت  به  تالش ها 
برای  دولت  فشار  کاهش  و  ترازنامه 
وصول مطالبات در سال 1396 به 

ثمر خواهد رسید.

کرد:  نشان  خاطر  قائمی  امید 
 96 سال  نخست  ماهه   3 طی 
در  آهن  ذوب  سهامی  شرکت 
فروش میلگرد و تیرآهن درآمدهای 
سهام  قیمت  و  داشته  مطلوبی 
خصوص  در  که  اقداماتی  با  ذوب آهن 
بازارگردانی سهام شرکت شروع شده است،  

روند صعودی داشته است.



گزارش چیالن از مجمع عمومی فوالد مبارکه:

سود خالص 20 هزار میلیاردریالی، تقسیم 
100 ریال به ازای هر سهم 
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اصفهان  مبارکه    مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع فوالد 
چهارشنبه 28 تیرماه 1396، در محل سالن اجتماعات نگین نقش جهان 
سپاهان شهر با حضور بیش از 90 درصد از سهامداران شرکت برگزار شد 
و طی آن، پس از ارائه گزارش مقبول توسط حسابرس شرکت نسبت به 
صورت های مالی شرکت فوالد مبارکه، از جمع سود خالص شرکت به میزان 
20 هزار و 770 میلیارد ریال )277 ریال به ازای هر سهم(، مبلغ 100 ریال 
به ازای هر سهم و جمعا به میزان 7 هزار و 500 میلیارد ریال سود تقسیم شد.

در این مجمع، پس از اعالم رسمیت جلسه با حضور بیش از 90 درصد از 
سهامداران، دستور جلسه قرائت و اعضای هیئت رئیسه مجمع آقایان بهزاد 
باب اهلل زاده به نمایندگی از ایمیدرو به عنوان رئیس مجمع، اسمعیل مختاری 
دولت آبادی به نمایندگی از سهام عدالت و سعید عبودی به نمایندگی 
از شرکت صدر تأمین به عنوان نظار مجمع و امیرحسین نادری معاون 
اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

سهم 50 درصدی فوالد مبارکه در فوالد ایران
دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان در بخشی 
از گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی این شرکت با اشاره به 
سهم بیش از 50 درصدی فوالد مبارکه در صنعت فوالد کشور و همچنین 
سهم 20 درصدی در MENA )خاورمیانه و شمال آفریقا( اظهار داشت: 
این شرکت با ظرفیت 12 میلیون تن آهن اسفنجی در سال، بزرگترین 
یک  که سهم  شود  می  محسوب  جهان  در  اسفنجی  آهن  تولیدکنندۀ 
درصدی در تولید ناخالص داخلی و در بخش صنعت سهم 5 درصدی در 

تولید ناخالص داخلی را در کارنامه خود دارد.

عملکرد تولید و فروش فوالد مبارکه در سال 95
سال  تولید  عملکرد  درباره  اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
95 تصریح کرد: در این سال میزان تولید محصوالت نهایی شرکت به 
بیش از 6 میلیون و 71 هزار تن رسید که در مقایسه با سال 94، به 

افزایش  درصد   10 میزان 
اینکه  ضمن  است  داشته 
میزان فروش محصوالت با 6 
میلیون و 200 هزار تن انواع 
به   ،95 سال  در  محصوالت 
به  نسبت  درصد   18 میزان 
است. کرده  رشد   94 سال 

خاطرنشان  سبحانی  دکتر 
کرد: درآمد فروش محصوالت 
در سال 95 حدود 101 هزار 
و 83 میلیارد ریال بوده است 
تامین  اولویت  به  باتوجه  که 
افزایش  و  کشور  داخل  نیاز 
فروش  داخلی، سهم  تقاضای 
افزایش   95 سال  در  داخل 

یافت.

طرح های توسعه و برنامه 96 فوالد مبارکه
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اهم طرح های توسعه و بهینه سازی بهره 
برداری شده در سال گذشته را بهره برداری از ماشین ریخته گری شماره 
5 و افزایش ظرفیت تولید فوالد به7/2 میلیون تن تختال، بهره برداری از 
واحد انباشت و برداشت و احیاء مستقیم فوالد سفیددشت چهارمحال و 
بختیاری، بهره برداری از واحد سولفور زدایی، بهره برداری از واحد تولید 
انتقال آب 1400  احداث خط  مترمکعبی،  با ظرفیت 450  دمین  آب 

میلیمتر شماره 2 و سیستم گاززدایی RH-TOP برشمرد.
دکتر سبحانی در تشریح برنامه شرکت فوالد مبارکه در سال 96 یادآور 
شد: ارزش فروش محصوالت فوالد حدود 12 هزار میلیارد تومان با سود 
هر سهم 253 ریال در بودجۀ سال جاری پیش بینی شده است که با 

تالش همکاران محقق خواهد شد.

واکنش به محدودیت های احتمالی اتحادیه اروپا
وی در بخشی از صحبت های خود به موضوع اعمال محدودیت های 
احتمالی اتحادیه اروپا نیز اشاره ای داشت و گفت: شکایتی که اتحادیه 
فوالدسازان اروپا تنظیم کرده بود وارد فرآیند بررسی شد تا دامپینگ را 
بررسی نماید و درصورت تایید، قوانین آنتی دامپینگ را اجرا کند. هنوز 
خروجی این بررسی ها منتشر نشده اما آنچه واضح است بحث دامپینگ 

منتفی است.
مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار داشت: چیزی که مطرح شده این است 
که اتحادیه اروپا پیشنهاد داده قیمتی را به عنوان قیمت پایه فوالدهای 
وارداتی به اروپا تعیین نمایند و اگر شرکت یا کشوری از آن قیمت پایین 
تر واردات داشت، مشمول محدودیت، ممنوعیت و جریمه شود. با این حال 
این موضوع نیز هنوز قطعی نشده و به صورت پیشنهاد ارائه شده است.

سبحانی با تصریح این نکته که این مسئله تهدیدی برای فوالد مبارکه 
نیست، خاطرنشان کرد:  اوال این موضوع تنها برای نورد گرم است درحالی 
اندود و  که فوالد مبارکه عالوه بر نورد گرم، نورد سرد، گالوانیزه، قلع 
حتی اسلب را نیز صادر می 
کند و اتحادیه اروپا این مواد 
در  ما  ثانیا  دارد.  نیاز  نیز  را 
جدید  بازارهای  کشف  حال 
گذشته  سال  در  و  هستیم 
بازار  وارد  بار  نخستین  برای 
آفریقا شدیم. حتی در جنوب 
بازارهای  وارد  آسیا،  شرق 
تایلند، تایوان و مالزی شدیم 
کردیم.  پیدا  ورود  آنها  به  و 
به  صادراتمان  تناژ  بنابراین 
که  است  ای  گونه  به  اروپا 
در  محدودیتی  اگر  حتی 
بحث نورد گرم اعمال شود و 
با آن مواجه شویم بازارهای 

جایگزین داریم.

• محسن فخریان



نورد سرمد ابرکوه وارد مدار تولید شد 
عالوه بر کارخانه نورد 500هزار تنی یک کارخانه شمش فوالد با ظرفیت ساالنه 

600 هزار نیز در مجاورت  واحد نورد در حال ساخت است.
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 کارخانه نورد سرمد ابرکوه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
جمعی از مقامات استان یزد به طور رسمی در 27 تیر ماه سال جاری افتتاح شد. 
در مراسم افتتاح این واحد صنعتی، مهندس نعمت زاده با تاکید بر اینکه 
صنعت، پیشران توسعه کشور است گفت: ایجاد یک واحد صنعتی در مناطق 
کم برخوردار موجب ورود فناوری، ایجاد اشتغال و رشد و توسعه می شود. 
وزیر صنعت افزود: ما تا همین چند سال پیش 20میلیون تن سنگ آهن 
تولیدی کشور را به دلیل نبود واحدهای تکمیلی در صنعت فوالد صادر 
می کردیم اما امروز با توسعه شتابان صنایع فوالد موفق شدیم با ایجاد ارزش 
افزوده این ماده معدنی که با ساخت و راه اندازی واحدهای فوالدی از جمله 
کارخانه نورد سرمد ابرکوه بدست آمده به صادرات این فرآورده ها نائل آییم.

وی با تشکر از سرمایه گذاران این واحد صنعتی به ویژه شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو که 65 درصد سرمایه گذاری این مجتمع صنعتی را 
انجام داده است، اظهار امیدواری کرد با حل برخی موانع و مشکالت، منابع 
تامین اعتبار مرتفع و تسهیالت تشویقی برای سرمایه گذاران بخش تولید 

و صنعت افزایش یابد. 
مهندس عباسقلی سمندریان، مدیر عامل شرکت سرمد ابرکوه نیز در این 
با هدف  ابرکوه  فوالد سرمد  و  آهن  داشت: شرکت صنایع  اظهار  مراسم 
تولید و تامین بخشي از نیاز کشور به محصوالت فوالدی در اسفندماه سال 
1391 با سرمایه گذاري مشترک دو شرکت صنعتي و معدني چادرملو به 
میزان 65درصد و سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات پایه گذاری گردید.

مدیر عامل شرکت سرمد ابرکوه گفت: عالوه بر ساخت و بهره برداری از این 
واحد تولیدی، یک کارخانه تولید شمش فوالد با ظرفیت ساالنه 600 هزار 
تن شمش در مجاورت همین واحد در حال ساخت است که امیدواریم با 
حمایت های مسئوالن دولتی و حل مشکالت مالی بتوانیم این کارخانه را 

نیز احداث و به بهره برداری برسانیم.
گفتنی است مجتمع آهن و فوالد سرمد ابرکوه با هدف احداث کارخانه 
نورد به ظرفیت ساالنه 500 هزار تن انواع میلگرد و کارخانه فوالدسازي به 
ظرفیت ساالنه 600 هزار تن شمش فوالد در زمیني به مساحت 150هکتار 

پایه گذاری شده است.
این مجتمع در کیلومتر 15جاده ابرکوه به یزد در حدفاصل شهرهاي یزد، 
اصفهان، شیراز، یاسوج، کرمان و شهرکرد قرار گرفته و می تواند بخشی از 

نیاز استان های مرکزی کشور به مصنوعات فوالدي را تامین نماید و در 
اشتغالزایي و بکارگیری نیروي انساني متخصص و تحصیلکرده منطقه نیز 

تاثیرگذار باشد.
شرکت صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه در مطالعه و تامین زیرساختهاي 
مجتمع همواره نگاه به آینده را در نظر داشته است همانند: اجراي خط 
انتقال برق 230کیلو ولت دومداره به طول 65کیلومتر جهت برق رساني به 
مجتمع، اجراي پست اختصاصي 230کیلو ولت سرمد در داخل مجتمع، 
نیاز  تامین آب مورد  به طول 22کیلومتر جهت  انتقال آب  اجراي خط 
با  معکوس  اسمز  سیستم  براساس  آب  تصفیه  واحد  ساخت  و  مجتمع 
بازدهي بیش از نود درصد. همچنین این طرح به گونه اجرا شده است 
که آب مورد نیاز کارخانه فوالد در حال ساخت این مجتمع را نیز تامین 
خواهد کرد. اجراي خط انتقال گاز به طول 6کیلومتر در کنار موقعیت 
مکاني مجتمع و دسترسي به خطوط راه آهن سراسري از جمله مهمترین 

زیرساختهاي این پروژه ملي محسوب میشود.
کارخانه نورد مجتمع صنایع آهن و فوالد سرمد با بهره گیري از فناوریهاي 
روز دنیا تجهیز شده است و پس از پشت سر گذاشتن مراحل آزمایشی، 

اکنون به بهره برداری رسیده است.
برای تجهیز زیر بناها و راه اندازی این واحد صنعتی بالغ بر  4هزار میلیارد 
ریال سرمایه گذاری شده که سهم ارزی از جمع کل به مبلغ 23میلیون 
تولید  اولیه  مواد  عنوان  به  فوالد  در حال حاضر شمش  باشد.  یورو می 
محصوالت نورد این کارخانه، از دیگر واحد های فوالدی از جمله کارخانه 

آهن و فوالد ارفع تامین می گردد.
همچنین با اجرای مراحل پایانی ساخت کارخانه نورد مجتمع صنایع آهن 
و فوالد سرمد ابرکوه، عملیات اجرایی طرح کارخانه فوالدسازي این مجتمع 
در مجاورت کارخانه نورد نیز آغاز گردیده که تاکنون 25درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است  با اجرای این طرح شمش فوالدي به طور مستقیم و 
به شیوه شارژ گرم وارد کارخانه نورد می شود که تاثیر بسیار قابل توجهی 
در کاهش هزینه انرژی و افزایش ظرفیت تولید خواهد داشت. برای ساخت 
این واحد صنعتی نیز که قادر است ساالنه600 هزار تن شمش فوالد تولید 
کند، بالغ بر 6هزار و 300 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است که 

سهم ارزی از جمع کل مبلغ 81 میلیون یورو برآورد شده است. 

• مریم رحیمی













مطابق چشم انداز 20 ساله کشور 
برنامه ریزي تولید 55 میلیون تن 
فوالد در افق 1404 پیش بیني 
 10 طرح  این  در  و  است  شده 
تقاضای  مازاد  تا 15 میلیون تن 

داخلی صادر خواهد شد.

 پیش بینی می شــود با رشـــد  
اقتصاد، رشد مصرف  8 درصدی 
به  تا  که  کنیم  تجربه  را  فوالد 
نشده  محقق  هدف  این  امروز 
عدم  در  مختلفی  دالیل  است. 
تحقق این مهم موثر بوده است. بخش مسکن ما هنوز در رکود 
است و شاخص سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی پایین 
مشکالت  هنوز  و  نیست  باال  خیلی  دولت  مالی  توان  لذا  است. 

برجام کامل حل نشده است. 

همچنین کشور ما در میان مدت، رشد اقتصادی پایینی خواهد 
داشت و ظرفیت های مازاد فوالد که به بهره برداری می رسد بر 
رشد مصرف  متمرکز خواهد شد چراکه  بازارهای خارجی  روی 

فوالد داخلی کشورمان با شتاب زیاد افزایش نمی یابد.

زمینه  این  در  و  کنیم  ریزی  برنامه  صادرات  برای  باید  بنابراین 
روی  بر  دولت  و  باشد  پذیر  رقابت  هایمان  قیمت  باید  قطعا 
بازارهای هدف تمرکز کند. ارائه خدمات و سرویس های مناسب 
به صادرکنندگان بزرگ کشورمان از جمله خدمات ویزا و بانکی از 

الزامات مقوله صادرات است. 

حتی بانک مرکزی بایستی خطوط یوزانس صادراتی تعریف کند 
و  کنند  دریافت  داخلی  از مشتریان  ال سی  بتوانند  ها  بانک  تا 
صادرات  به  اقدام  دقیـــق  بازاریابی  با  فوالدسازی  های  شرکت 

کنند.

وضعیت جهانی در بخش فوالد رضایت بخش است. در بازارهای 
بین المللی تقاضای داخلی چین به نحوی است که در هفته های 

اخیر صادرات آن ها در بخش شمش به صفر رسید. 

خود  مشتریان  به  نتوانستند  ها  آن  که  است  معنی  بدان  این 
با  ما  تا  شد  باعث  موضوع  این  و  دهند  تحویل  فوالد  محصول 
پتانسیل های روبه رشد تقاضا در بازار بین المللی روبرو شویم و 
فرصت رشد و جایگزینی در بازارهای چین را برای صنعت فوالد 

خودمان متصور شویم.

و  داشت  صادرات  فوالد  تن  میلیون   6 گذشته   سال  در  ایران 
پیش بینی ما برای امسال رشد 20 درصدی در امر صادرات است. 
از این رو پیش بینی می کنیم میزان صادرات فوالد در سال جاری 

به 8 میلیون تن برسد. 

توسط  فوالد  درصد   8 صـــادرات  امسال  نخست  ماه  سه  در 
شرکت های بزرگ را داشتیم و این روند روبه رشد ادامه خواهد 
داشت و پیش بینی می شود اهداف صادراتی ما در زمینه فوالد 

محقق شود.

در خصوص الزامات صنعت فوالد باید عنوان کرد دولت باید نرخ 
پذیری  رقابت  افزایش  به  تواند  می  مهم  این  کند.  واقعی  را  ارز 

فوالد کمک کند. 

از محل  نظر گرفتن جوایز صادراتی  با در  مشابه دیگر کشورها 
مالیات بر ارزش افزوده می توان هدف های عظیم تری را دنبال 
تسویه  را  این طریق مشوق صادراتی خود  از  ها  و شرکت  کرد 

کنند.

یکی از اقداماتی که ما در توسعه فوالد انجام می دهیم توسعه 
مناطق ویژه است که در میان مدت و بلند مدت وضعیت صادرات 
کشور را با ثبات و با دوام خواهد کرد. ما در استان بندرعباس 
دارای منطقه ویژه اقتصادی با ظرفیت های مثال زدنی هستیم 
که شرایط خوبی را برای تولید رقابتی و صادرات مهیا کرده است. 

و  برق  آب،  از جمله  منطقه   این  زیرساخت های الزم  ایمیدرو 
گاز را با همکاری وزارت نفت تامین خواهد کرد. در این زمینه 
سرمایه گذار اسکله در منطقه ویژه المرد و پارسیان در هفته های 
های  فعالیت  زودی  به  پیمانکار  و  شد  مشخص  ماه  تیر  پایانی 

اجرایی را در این اسکله آغاز می کند.

یکی از مزیت های ما این است که مناطق ویژه در کنار آب قرار 
دارند تا با حداقل هزینه امکان دسترسی به بازار هدف صادراتی 
را  طریق  این  از  معدنی  مواد  واردات  همچنین  و  باشند  داشته 

تسهیل می کند. 

به طور کلی چشم انداز صادارت فوالد مثبت است و پیش بینی 
می کنیم در سال های آینده این روند صعودی ادامه داشته باشد 
که  این امر در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است. به 
طور حتم با این سیاست وضعیت صادرات سنگ آهن ما محدودتر 
می شود تا بتوانیم میزان صادرات فوالد را که ارزش افزوده باالتری 

دارد افزایش دهیم.

اقدامات همگانی برای رسیدن به اهداف صادراتی در زمینه فوالد                

•  دکتر مهدی کرباسیان
رئیس هیئت عامل ایمیدرو



58

ان
یر

د ا
وال

ن ف
دگا

کنن
ید

تول
ن 

جم
ه ان

ری
ش

ن

فعال سازی دیپلماسی اقتصادی، الزام استراتژیک توسعه صادرات فوالد

مهندس تقی ممتازان، معاون بازرگانی 
فوالد کاوه جنوب کیش در گفت و گو 
با چیالن با تاکید بر نقش دیپلماسی 
فوالد  صادرات  توسعه  در  اقتصادی 
صادراتی  مزیت های  گفت:  کشور 
برای هر کشور، به دو دسته داخلی 
و خارجی تقسیم  می شوند. مزیت های 
داخلی می تواند شامل امکاناتی چون 
انسانی،  نیروی  تکنولوژی،  سطح 
غیره  و  انرژی  به  مربوط  هزینه های 
باشد. این موارد قادر خواهند بود تا 
در بازار داخلی قیمت تمام شده تولید 
محصول را کاهش دهند و این فرصت 

را برای صنایع داخلی فراهم کنند تا پروسه صادرات شکل گیرد...

لزوم فعال سازی دیپلماسی اقتصادی
معاون بازرگانی فوالد کاوه جنوب کیش مهم ترین الزام توسعه صادرات 
کشور نه فقط در فوالد بلکه در کلیت اقتصاد را فعال سازی دیپلماسی 
اقتصادی دانست و در تشریح آن به چیالن گفت: کشورهایی همچون 
بازارهای بین المللی و در سیاست خارجی،  ترکیه، چین و هند در 
بخش عمده ای از دستگاه دیپلماسی و سفارتخانه های خود را به اتاق 
های بازرگانی و صنعت اختصاص داده اند؛ بدین صورت که بازارهای 
کشور هدف را بررسی نموده و فرآیند صادرات و واردات کشورهای 
در  و  می دهند  قرار  امکان سنجی  و  ارزیابی  مورد  را  مقصد  و  مبدا 
این راستا امکانات صادرات را برای شرکت های داخلی خود فراهم 
می سازند و با جمع آوری مناقصه ها و درخواست های کشورهای 
مقصد نسبت به آماده سازی شرایط انعقاد قراردادها اقدام و در کنار 

آن از معافیت های به دست آمده در این پروسه نیز سود می برند. 
ممتازان اضافه کرد: اکنون این سوال از دستگاه دیپلماسی کشور وجود 
دارد که چرا هیچ قرارداد اقتصادی  در راستای یک تالش دیپلماسی با 
کشورهای همسایه رقم نخورده است؟ این در حالی است که ترکیه به 
عنوان یک کشور همسایه با ایران و عراق، همواره از فرصت ها استفاده 
کرده و حتی معافیت هایی را هم در این راستا به دست آورده است. 
بلکه  از آن خود نکرد،  تنها توسط صنعت  را  بازار عراق  این کشور 
با کمک دیپلماسی اقتصادی توانست بخشی از بازار سیمان کشور 
عراق را در دست گیرد در حالی که این بازار می توانست بخشی از 
بازار داخلی آن را مرتفع کند. بحران های کنونی صنعت سیمان و 
وی با بیان اینکه کشور ما تاکنون نتوانسته به معافیت های صادراتی 
)مانند معافیت های ذکر شده در مورد کشور ترکیه( در منطقه دست  
یابد، تصریح کرد: در صورت ادامه این روند قطعاً ایران قدرت رقابت 
در زمینه جذب بازارهای بین  المللی را در مقایسه با همسایگان خود 
از دست می دهد. در نتیجه دستگاه دیپلماسی قادر است و الزم است 
زمینه ساز صادرات باشد و به مقبولیت بیشتر صادرکنندگان کشور 

کمک کند. با این حال تاکنون در دستگاه اجرایی کشور، نگاه جدی 
به مقوله دیپلماسی اقتصادی به وجود نیامده است. 

از دست دادن مزیت های رقابتی محصول 
اینکه مزیت های  بیان  با  بازرگانی فوالد کاوه جنوب کیش  معاون 
رقابتی صادرات فوالد ایران در حال از دست رفتن است، اظهار داشت: 
به  عنوان نمونه در مورد نیروی انسانی باید متذکر شد که این نیرو در 
داخل کشور نسبتاً ارزان است، اما چندان کارا و با کیفیت نیست. آمارها 
حاکی از آن است که در کشور ما با وجود ارزان بودن نیروی انسانی، 
کارکرد مفید پایینی دارد. در نتیجه نیروی انسانی قادر نخواهد بود 
که بر روی تولید با کیفیت محصول، اثرگذاری مطلوبی داشته باشد. 
وی ادامه داد: مورد بعدی انرژی در کشور ایران است. در دو دهه پیش 
نحوه توزیع و قیمت گذاری آن بسیار مناسب بود. این در حالی است 
که طی 10 سال گذشته از سوی دولت برنامه هایی جهت گران تر 
شدن انرژی پیاده شده و در حال حاضر به بسیاری از کارخانه های 
بزرگ فوالدی بدهی های فراوانی در بخش انرژی از جمله گاز و برق 
تحمیل شده است. این موضوع بیانگر آن است که انرژی از جمله 
در صنعت  دیگر  موضوع  است.  در کشور  رفته  از دست  مزیت های 
فوالد کشور تکنولوژی است. اغلب تکنولوژی های موجود در کشور 
وارداتی است. سال هایی که صنعت فوالد کشور با ذوب آهن و گروه 
ملی صنعتی فوالد ایران شروع به فعالیت کرد، تکنولوژی ها وارداتی 
بود. پس از این شرکت هایی همچون فوالد خوزستان و فوالد مبارکه 
اصفهان که در کشور احداث شده اند، هم همواره دارای تکنولوژی 
تولید فوالد وارداتی بوده اند. حتی این تکنولوژی ها درجه یک نیستند 
از عمر تکنولوژی وارداتی توسط برخی  به  طوری که چندین دهه 
پیدا کرده  راه  ایران  به  تازه  و  اروپایی گذشته است  از شرکت های 
است. این درحالی است که بسیاری از فوالدسازان اروپایی به دنبال 
تکنولوژی های جدیدتری برای تولید فوالد هستند. پس از گذشت 
چند  هر   - کشور  به  فوالد  تولید  تکنولوژی  ورود  از  دهه  چندین 
بومی سازی  در جهت  تالش هایی  فوالدی  از شرکت های  برخی  در 
بومی سازی  برای  مجموع  در  اما   - است  گرفته  صورت  تکنولوژی 
یادشده  مورد  بنابراین سه  ندارد.  وجود  الزم  فوالد، جدیت  صنعت 
باعث می شود که صنعت فوالد کشور، برای کسب بازارهای بیشتر 

چندان ترغیب و تشویق نشود.

صادرات عامل اصلی افزایش کیفیت محصول
ممتازان صادرات را عامل کلیدی افزایش کیفیت محصوالت عنوان 
کرد و افزود: این نکته قابل تامل است که وقتی کشوری محصول 
خود را )مطابق با استانداردهای رایج جهانی( در جهت صادرات تولید 
ارتقا خواهد  نیز سطح کیفیت محصول  به صورت خودکار  می کند، 
یافت چه بسا این استانداردها در رقابت با سایر رقبا بهبود نیز بیابد. 
اما هنگامی که بازارهای صادراتی از دست بروند و انگیزه تولید در 

• تقی ممتازان
معاون بازرگانی فوالد کاوه جنوب کیش
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متاسفانه  یابد،  کاهش  صادرات  جهت 
افت  نیز  تولیدی  محصول  کیفی  سطح 
خواهد کرد. در حال حاضر الگوی بارز یک 
تولیدکننده با کیفیت حوزه فوالدسازی، 
در بازارهای داخلی و جهانی شرکت فوالد 
مبارکه است چرا که این شرکت توانسته 
جهانی  بازارهای  در  را  خود  محصوالت 
رویکرد  با  مبارکه  فوالد  سازد.  مطرح 
صادراتی توانست کیفیت محصوالت خود 
را افزایش دهد و در این راستا بازارهای 
خود  آن  از  نیز  را  رقابتـــی  و  صادراتی 

سازد.

به 600 هزار  را در سال 96  صادرات 
تن می رسانیم

معاون بازرگانی فوالد کاوه جنوب کیش 
نیز  شرکت  این  صادرات  های  برنامه  به 
اشاره ای داشت و گفت: سال گذشته از 
630 هزارتن محصول تولید شده حدود 
میلیون   108 ارزش  به  تن  هزار   327
باالتر  این عدد کمی  دالر صادر شد که 
بنیاد  توسط  شده  مشخص  اهداف  از 
بوده  پارس  کاوه  و هلدینگ  مستضعفان 
است. محصوالت شرکت هم به کشورهای 
عمان، ترکیه، اردن، هند، مازی، مراکش، 

تایلند و اندونزی ارسال شده است.
صادراتی  برنامه  خصوص  در  ممتازان 
نیز  جنوب  کاوه  فوالد  آینده  وضعیت  و 
اظهار داشت: در نظر داریم در سال جاری 
تن  هزار   600 به  را  صادراتمان  حجم 
تا  بین 250  درآمدی  که  دهیم  افزایش 
300 میلیون دالر نصیب مجموعه خواهد 
کرد. ضمنا این شرکت عالوه بر کشورهای 
آسیا،  شرق  جنوب  فارس،  خلیج  حوزه 
در  که  تایلند  و  اندونزی  مالزی،  اردن، 
آن سهم صادراتی قابل توجهی به دست 
بازار  به  ورود  سودای  در  اکنون  آورده، 
سریالنکا  و  پاکستان  فیلیپین،  و  ویتنام 
انداز ترسیم شده  است. همچنین چشم 
تن  میلیون   10 تولید  مجموعه،  برای 
در  گرفتن  قرار  دلیل  به  و  بوده  فوالد 
آبی  منابع  استراتژیکی  موقعیت  بهترین 
به  نزدیکی  همچنین  و  فارس  خلیج 
از  دور  رقمی  چنین  به  رسیدن  معادن، 

ذهن نیست. 

برنامه صادرات 2 میلیون تنی فوالد خوزستان در سال 96

چیالن در گفت و گو با مدیر صادرات شرکت فوالد خوزستان 
دیدگاه های وی درباره الزامات، مشوق ها و استراتژی های 
صادرات فوالد ایران را جویا شده است.  وی در این گفت 
فقدان  را  کشور  فوالد  صادراتی  نقیصه  ترین  مهم  گو  و 
تشکیالت منسجم و یکپارچه عنوان کرد و راهکارهایی را 
هم برای توسعه صادرات فوالد ایران ارائه داد. تشریح عملکرد 
دیگر  از بخش های  نیز  فوالد خوزستان  برنامه صادراتی  و 
ادامه خواهید خواند... با چیالن است که در  مصاحبه وی 

فوالد  شرکت  صادرات  مدیر  امام،  حسین  محمد  سید 
به  ای  اشاره  خود  های  صحبت  ابتدای  در  خوزستان 
به  و  ایران داشت  در  فوالد  توسعه صنعت  پتانسیل های 
چیالن گفت: کشور ایران از ذخایر غنی سنگ معدن از یک سو و همچنین وفور منابع انرژی 
انسانی مجرب و  ارزان همانند گاز طبیعی از سوی دیگر برخوردار است. دارا بودن نیروی 
همچنین دارا بودن موقعیت جغرافیایی مناسب و نزدیک بودن به بازارهای مصرف از جمله 
ویژگی هایی است که می تواند ایران را تبدیل به اصلی ترین  و مهم ترین تامین کننده فوالد 
منطقه نماید. با توجه به ویژگی های مذکور و صرفه اقتصادی در این عرصه، در دهه های 
گذشته شاهد توسعه چشمگیر صنعت فوالد در بخش تولید محصول نهایی و مقاطع فوالدی  
به ویژه نورد میلگردهای ساختمانی بوده ایم. ولی متاسفانه این توسعه بصورت همگرا و به طور 
یکسان در بخش های عمرانی که در حقیقت بازار اصلی مصرف این مقاطع بوده شکل نگرفت 
و به همین دلیل امروز شاهد رکود و کاهش شدید مصرف مقاطع ساختمانی و به ویژه میلگرد 
در بخش های مختلف عمرانی و ساخت و ساز می باشیم. در نتیجه فوالدسازان داخلی در 
مقطع فعلی برای ادامه فعالیت خود چاره ای جز توسعه و گسترش بازارهای هدف و حضور در 

بازارهای منطقه ای و جهانی ندارند. 

وضعیت رقابت در بازارهای صادراتی فوالد ایران 
را  بازارها  این  بازارهای جهانی و حضور مستمر در  به  مدیر صادرات فوالد خوزستان ورود 
نیازمند حفظ و افزایش مزیت های رقابتی و دارا بودن تشکیالت منسجم دانست و افزود: 
اگرچه صنعت فوالد ایران همواره به عنوان مدعی اصلی تامین کننده فوالد منطقه در کنار 
کشورهایی همانند روسیه، ترکیه، کشورهای CIS، اکراین و چین مطرح بوده اما حضور در 
بازارهای جهانی به دلیل افزایش شدت رقابت تدابیر خاص خود را می طلبد. در این بازارها 
با رقبایی مواجه خواهیم شد که در مقایسه با توانایی های صنعت فوالد ایران دارای مزیت 
های رقابتی متعددی می باشند. فارغ از کلیه عوامل تاثیرگذار بر روی صادرات فوالد، این امر 
مستلزم دارا بودن تشکیالت منسجم و یکپارچه ای است که متاسفانه از آن برخوردار نیستیم 

و این مهم ترین ضعف ساختاری صادرات فوالد ایران است.

عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر صادرات فوالد
سید محمد حسین امام حضور در بازارهای بین المللی را از دو منظر عوامل درون سازمانی و 
عوامل حمایتی برون سازمانی قابل تامل دانست و توضیح داد: عوامل درون سازمانی عواملی 
هستند که در اختیار خود تولیدکنندگان می باشند. به عبارت دیگر حضور در بازارهای جهانی 
فوالد که بسیار رقابتی می باشند صرفا برای تولیدکنندگانی امکان پذیر خواهد بود که بتوانند 
در مقابل خواسته های مشتریان، محصوالتی با کیفیت برتر و با ارزش افزوده باالتری تولید 
کنند و این هدف فقط در سایه بررسی و شناخت دقیق بازارها، تقسیم بندی این بازارها بر 
بازارهای  انتخاب  نهایتاً  اساس ویژگی های محصوالت فوالدی و سالیق خاص مشتریان و 

• سید محمد حسین امام
مدیر صادرات شرکت فوالد خوزستان 
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هدف متناسب با این ویژگی ها امکان پذیر می باشد. در این حوزه مدیریت منابع با هدف کاهش 
هزینه ها و افزایش بهره وری در کنار عواملی همچون بسته بندی از جمله عوامل حائز اهمیت برای 
تولید محصوالت فوالدی با قیمت رقابتی و در نتیجه حضور مستمر در بازارهای هدف می باشد.
توسعه  در  دولت  نقش حمایتی  کرد:  تشریح  گونه  این  را  سازمانی  برون  عوامل حمایتی  وی 
صادرات فوالد بر هیچکس پوشیده نیست. دولت های پیشین همواره بر نقش حمایتی خود 
در امر صادرات تاکید داشته اند لیکن تصمیمات نهادهای مسئول با تاخیر اتخاذ می گردید 
و این تاخیر در مرحله اجرا هم مشاهده می شد و این تصمیمات عماًل اثر بخشی خود را از 
دست می دادند. به هرحال نقش حمایتی دولت در بخش های متفاوت می تواند صادرات فوالد 
را دچار تحول نماید. در این راه مهم ترین عارضه بی ثباتی در قوانین و مقررات صادراتی است 
که نتیجه ای جز سردرگمی صادرکنندگان فوالد و یأس و سرخوردگی آنان در بر ندارد. در این 
خصوص بارها شاهد متوقف شدن محموله صادراتی فوالد در پشت مرزها و مبادی خروجی 

کشور بوده ایم. 

راهکارهای توسعه صادرات فوالد ایران
مدیر صادرات فوالد خوزستان رفع چالش های بین المللی سیاسی با هدف تسهیل صادرات 
را مهم ترین وظیفه دولت در توسعه بازارهای صادراتی دانست و اضافه کرد: از جمله اقدامات 
دیگری که دولت می تواند در حوزه بانکداری با هدف تسهیل امر صادرات معمول نماید، ارائه 
تسهیالت ارزی با نرخ های قابل توجیه، تعدیل نرخ ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز و 

برقراری نظام  نقل و انتقال ارز از طریق نظام بانکی بین الملل می باشد.
وی حوزه دیگری که دولت می تواند نقش حمایتی خود را ایفا کند را بخش حمل و نقل با توسعه 
زیرساخت های حمل و نقل ریلی کشور و همچنین توسعه بنادر و مبادی خروجی کشور عنوان 
کرد و اظهار داشت: دولت همچنین می تواند در حوزه قوانین و مقررات با وضع تعرفه های شناور 
بر روی واردات متناسب با شرایط بازار، تعدیل قیمت حامل های انرژی برای بخش فوالد با هدف 
کاهش قیمت تمام شده و ارائه مشوق های صادراتی نقش ارزنده ای در این زمینه داشته باشد.

عملکرد و برنامه صادراتی فوالد خوزستان 
مدیر صادرات شرکت فوالد خوزستان در بخش دیگری از صحبت های خود به آمار و برنامه های 
صادرات فوالد خوزستان نیز اشاره داشت و گفت: شرکت فوالد خوزستان در راستای توسعه 
صادرات و بازارهای هدف از ابتدای سال 96 به دلیل رکود در بازار داخل، صادرات را با شتاب 
بیشتر از سال قبل شروع کرد به طوری که در سه ماه اول امسال ) 1396 ( 810 هزار تن از 
این شتاب، رکود در  از دالیل عمده   از کشور صادر شد. یکی  به خارج  محصوالت صادراتی 
بخش های عمرانی بوده که منجر به کاهش مصرف مقاطع فوالدی در داخل کشور و نهایتا کمبود 
تقاضا در بازار داخل بوده است؛ چرا که سیاست کلی شرکت اولویت تامین بازار داخل می باشد. 
برنامه شرکت فوالد خوزستان در سال 96 صادرات 2 میلیون تنی می باشد که در صورت نبود 
تقاضا در بازار داخل این تناژ قابل افزایش خواهد بود و تمهیدات الزم جهت صدور کل تولید 

)البته درصورت نبود تقاضا در بازار داخل( به عمل خواهد آمد.
وی تاکید کرد: در سال 95 شرکت فوالد خوزستان در سایه توجه به عوامل فوق الذکر توانست 
به 13 کشور جهان صادرات داشته باشد و برای سال جاری برنامه شرکت فوالد خوزستان توسعه 
بازار و افزایش حداقل 2 کشور به مقاصد صادراتی می باشد. از بین عوامل تاثیرگذار، مهمترین 
تکنیک شرکت فوالد خوزستان  برای توسعه بازار توجه به کیفیت محصول، تحویل به موقع و 
مشتری مداری است. فارغ از عواملی که به صورت آکادمیک در دانشگاه ها آموزش داده می شود، 
این شرکت با توجه به تجربیات کسب شده اعتقاد دارد سه اصل فوق در توسعه بازارهای صادراتی 
بسیار تاثیرگذار هستند. از جمله موارد مهم دیگر موثر بر صادرات شفافیت و صداقت در تجارت 
است که می تواند سهم بسزایی در توسعه بازارهای صادراتی و افزایش سهم بازار داشته باشد، 
چرا که بدین ترتیب خود مشتری با تبلیغات دهان به دهان کمک خواهند کرد که ما بتوانیم 

سهم بیشتری از بازار را نصیب خود نماییم. 

چگونه بازار دائمی 
صادراتی برای فوالد کشور 

ایجاد کنیم؟

نقاط ضعف توسعه صادرات فوالد ایران، عدم 
استراتژی مناسب در ارائه راه های صادرات 
و  عدم حمایت ها  کشور،  فوالد  بودن  محور 
مشوق های صادراتی، قوانین و بخشنامه های 
روی  پیش  موجود  موانع  و  متمم  و  متعدد 
عدم  صنعتی،  توسعه  و  مقاومتی  اقتصاد 
تولید صادرات  ویژه  مالی طرح های  تامین 
محور فوالد، ناهماهنگی وزارتخانه ها و عدم 
و  فوالد  صنعت  کیفی  رشد  الزامات  رعایت 
برنامه  در  معدنی  صنایع  و  معدن  جایگاه 

راهبردی دولت است.
نگاه ویژه به جایگاه معدن و صنایع معدنی 
اقتصاد پایدار  الزامات رشد  ارکان و  از  یکی 
بر مبنای صادرات در کشور بوده و می توان 
چنین عنوان کرد که ایران با بهره مندی از 
میزان  به  توجه  و  آهن  سنگ  غنی  معادن 
ذخایر عظیم انرژی نفت و گاز و بهره مندی 
سرشار از نیروی مجرب و متخصص انسانی 
و جویای کار، یکی از مدعیان صادرات فوالد 

در منطقه است.
در  مدیریت  ضعف  و  موانع  رفع  با  می توان 
زمینه سیاستگذاری در حوزه تجارت خارجی 
و استفاده از تکنولوژی های نوین و مدیریت 
در  دائمی  بازاری  فوالد،  بخش  در  هزینه 
زمینه صادرات را از آن خود نمود که این امر 
قطعا موجب افزایش اشتغال و تولید ثروت و 
رفع موانع اقتصادی و جلب و جذب بازارهای 
از بحران موجود و  کنونی صادراتی و عبور 

تجمیع نقدینگی واحدهای فوالدی گردد.

• سید احمد رضوی نیک
مدیرعامل شرکت نیک صدرای توس
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ایران  فوالد  صنعت  در  صادرات 
یک موضوع حیاتی و اساسی است 
مبرهن  همگان  بر  آن  اهمیت  که 
موضوع  این  اهمیت  می باشد. 
های  بر شاخص  آن  تأثیر  بر  عالوه 
برنامه-های  توسط  اقتصادی، 
در  ایران  در  فوالد  صنعت  توسعه 
پیش  از  بیش   1404 زمانی  افق 
که  طوری  به  می گردد  مشخص 
بخش اعظمی از توسعه های آینده با 
هدف و رویکرد صادرات به بازارهای 
موضوع  این  می شود.  انجام  جهانی 
در وهله اول و به طور ظاهری فاقد 
هر گونه مشکل می باشد زیرا انجام توسعه و افزایش ظرفیت در راستای 
صادرات به کشورهای دیگر می تواند نوید بخش عالیم اقتصادی مثبت 
برای هر بنگاه یا کشوری  باشد لیکن انجام صادرات و توان آن و ایجاد 

بازار برای محصوالت صادراتی الزامات متنوعی را می طلبد. 

ایران برخی شرکت های تولیدکننده فوالد از جمله فوالد مبارکه  در 
از ابتدای بهره برداری با رویکرد حضور در بازارهای صادراتی و فروش 
درصدی از تولیدات خود به بازارهای جهانی نقش خود را پر رنگ و 
منافع زیادی از جمله افزایش پنج برابری ظرفیت از ابتدای بهره برداری 
در قالب قراردادهای توسعه با تضمین صادرات، افزایش سطح تکنولوژی 
تولید، تقویت برند خود در بازارهای جهانی و ... را برای خود به ارمغان 

آورده اند. 

برخی شرکت ها نیز به دنبال نوسانات زیاد در سطح بازار فوالد داخلی 
و بین المللی به فکر حضور خود در بازارهای جهانی فرو رفته و سعی 
در تثبیت و افزایش حضور خود طی سالیان اخیر داشته اند. برخی از 
تنها حضور  نه  مقیاس کوچک تر  شرکت های در  شرکت ها خصوصاً 
یا  استراتژی  بلکه دارای  ندارند  بازارهای جهانی  مداوم و مناسبی در 

برنامه ای برای این حضور در آینده نیز نمی باشند.

حاضر  حال  در  جهانی  مقیاس  در  فوالد  صنعت  مشخصه  مهمترین 
مازاد ظرفیت یا وجود ظرفیت-های بالاستفاده در کشورهای مختلف 
برای  جهانی  بازارهای  در  رقابت  باالی  مشخصه سطح  این  می باشد. 
عرضه محصوالت و لزوم داشتن استراتژی و برنامه توسط صادرکنندگان 
برای  ها  شرکت  الزام  ترین  مهم  قطع  طور  به  می سازد.  مشخص  را 
حضور در بازارهای جهانی کاهش قیمت تمام شده در راستای افزایش 

رقابت پذیری خود می باشد. 

این موضوع توسط سایر کشورهای فعال در صنعت فوالد دنیا از جمله 
چین ، هند و ... در حال بررسی و بهبود می باشد. بنابراین عدم تمرکز 
بر آن منجر به کاهش سطح رقابت پذیری برای شرکت های فوالدی 
صادرات  الزامات  دیگر  جمله  از  شد.  خواهد  آینده  سالهای  در  ایران 
با  همراه  و  مشخص  برنامه  با  توام  جهانی  بازارهای  در  مداوم  حضور 
آمیخته بازاریابی متناسب برای هر بازار می باشد و نداشتن برنامه یا 
نموده  و دچار تشکیک  نامطمئن  را  قطع دوره ای صادرات خریداران 
و آن صادر کننده را به عنوان یک تأمین کننده ناپایدار در بازار تلقی 

مناسب،  توزیع  کانالهای  انتخاب  جمله  از  دیگری  موارد  می نماید. 
کیفیت مناسب، تبلیغات و در مجموع داشتن چابکی و انعطاف پذیری 
در پاسخگویی به نیازهای مشتریان و برآوردن نیازمندی های متغیر آن 

ها از جمله الزامات صادرات می باشد.

در  دولت  و  مجلس  از جمله  گذاران  نقش سیاست  این خصوص  در 
تعریف بسترهای مناسب و کمک به صادرکنندگان در ایجاد رویه های 
مناسب در فرآیند انجام صادرات نیز می تواند موثر و راه گشا بوده و به 
صادرکنندگان در تحقق اهداف تعریف شده یاری رسانده و در سطح 
در سطح کشور کمک  اقتصادی  به شاخص های  رسیدن  برای  کالن 

نموده و موانع پیش روی صادرکنندگان را برطرف نماید. 

از جمله این موارد می توان به عوامل زیر اشاره نمود:

تعیین و تثبیت سیاست های ارزی کشور و آزادسازی نرخ ارز به . 1
صادرکنندگان در رقابت پذیری با رقبای خود در بازارهای جهانی 

کمک می نماید.

تشویق موثر و عملیاتی بنگاه ها به صادرات و ایجاد مشوق های . 2
صادراتی از جمله جوایز صادراتی و حذف محدودیت های صادراتی 

از طرف دولت می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

نظارت دولت و مجلس بر کلیه دستگاه ها و سیستم های دولتی . 3
تحمیل  از  و جلوگیری  فرآیند صادرات  در  اثرگذار  و خصوصی 
هزینه های اضافی به صادرکنندگان از جمله هزینه های حقوق و 
عوارض گمرکی، هزینه های بندری، هزینه های مناطق ویژه و ... 
که در ماه های اخیر علی رغم شعارهای حمایتی از صادرکنندگان 
در  موانع  از جمله  نیز  است،  یافته  افزایش  رویه ای  بی  طرز  به 

رقابت پذیری صادرکنندگان ایرانی می باشد.

ایجاد زیرساخت های الزم در راستای توسعه های ظرفیت صنعت . 4
فوالد کشور از جمله دیگر الزامات و موانع پیش روی صادرکنندگان 
می باشد که در این راستا زیرساخت های حمل و نقل جاده ای و 
ریلی و توسعه بنادر و اسکله های صادراتی از جمله موارد مورد 
تأکید است که از مهم ترین تهدیدات پیش روی صادرکنندگان 
ایرانی در راستای استراتژی های توسعه صادرات در سال های 
آینده نیز همین محدودیت های اسکله ای در بنادر ایران می باشد 
که افزایش هزینه های صادرکنندگان در اثر معطلی کشتی های 
ورودی به بنادر و نارضایتی صادرکنندگان و مشتـــریان آنها را 

در پی خواهد داشت.

در  آینده  های  در سال  فوالدی  به طور خالصه، صادرات محصوالت 
عدم  صورت  در  که  است  اجتناب ناپذیر  امر  یک  رقابتی  بسیار  بازار 
برنامه ریزی از پیش تعیین شده جذب سهم بازار و امکان موفقیت در 
آن میسر نخواهد بود لذا بنگاه ها و شرکت های مختلف تولیدی در این 
راستا نیاز به برنامه ریزی از پیش تعیین شده و اتخاذ استراتژی های 
عملیاتی مناسب داشته و نیازمند یک تغییر و نگاه صحیح به بازارهای 
نهادها  سایر  و  دولت  راستا حمایت های  این  در  باشند.  می  صادراتی 
در راستای تسهیل فرآیندها و کمک به صادرکنندگان نیز از اهمیت 

شایانی برخوردار است.

4 محور قابل توجه دولت و مجلس برای توسعه صادرات فوالد ایران               

• علیرضا منصوری
مدیر صادرات مجتمع فوالد مبارکه 

اصفهان
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مزیت های رقابتی و الزامات صادراتی فوالد ایران کدامند؟

عمری  ما  کشور  در  فوالد  صنعت 
آنجا  از  و  دارد  قرن  نیم  به  نزدیک 
و  توسعه  برای  الزم  امکانات  که 
بوده  فراهم  صنعت  این  پیشرفت 
به نظر می رسد که با اندکی توجه 
بیشتر و فعالیت افزونتر می توانستیم 
رتبه های باالتری را نسبت به موقعیت 
فعلی جهانی کسب نماییم و ارزآوری 
بیشتری از طریق صدور محصوالت 

فوالدی داشته باشیم.

دارای  قرار دهیم مسلما  نظر  را مد  الزامات رشد صنعت فوالد  اگر 
توانمندی ها و مزیت هایی به شرح زیر هستیم:

معادن: وجود معادن غنی و دارای ظرفیت و مرغوبیت قابل . 1
توجه مزیت خاصی برای کشور ما به شمار می رود تا هم به 
لحاظ کمی و هم به جهت کیفی تولید بیشتری از کلیه فرآورده 
های  فوالدی تحصیل نموده و نه تنها به بازار داخلی بلکه به 
بازارهای خارجی متقاضی عرضه نماییم. ایران حدود 5 درصد 
ذخایر معدنی فوالد دنیا را در اختیار دارد و این امکان بالقوه 
کافی است تا در شمار کشورهای قدرتمند در این صنعت ابراز 

وجود نماییم.

از . 2 هیچگاه  صنعتی  های  فعالیت  برای  انرژی  تامین  انرژی: 
مشکالت کشور ما نبوده و نیست و این امر از بدیهیات است 
که در این زمینه برای هر مقدار تولید قابل عرضه امکان تامین 
نخواهیم  نگرانی  این جهت هیچ گونه  از  و  دارد  انرژی وجود 

داشت.

نیروی انسانی و آموزش: فعالیت 50 ساله ایران در صنایع . 3
در  دانش الزم  و  تا تخصص  آورده  فراهم  را  امکان  این  فوالد 
کشور بومی شود و از جهت تامین نیروهای ماهر و نیمه ماهر 
اعم از تجربی و علمی مشکل خاصی برای توسعه صنعت فوالد 

نخواهیم داشت .

زیر ساخت ها: بر خالف سه عامل قبلی، مسلما زیر ساخت . 4
های کشور نه تنها به دلیل وجود صنایع فوالد بلکه لزوما برای 
توسعه صنعت نیازمند رشد است . توجه خاص به اقتصاد کشور 
و به خصوص وضعیت موجود و پرداختن به تولید و اشتغال که 
از اهداف عالیه اقتصاد مقاومتی است ایجاب می کند که برای 
توسعه و رشد زیر ساخت ها اقدامات جدی به عمل آید اما آنچه 
که اکنون در اختیار ماست می تواند ما را هم در تامین نیاز 

داخلی و هم در عرضه محصول  به متقاضیان خارجی فعال نگه 
داشته و البته بایستی برای حفظ و توسعه بازارهای صادرات و 
نفوذ در بازارهای جدید امکانات بهتری نیز به وجود آوریم ولی 

در هر صورت در شرایط فعلی در مضیقه قرار نداریم. 

فعاالن اقتصادی ما برای کسب توان رقابتی با تولیدکنندگان و تجار 
سایر کشور ها نیاز به یک برنامه منظم و قوانین تثبیت شده گمرکی 
و تجاری دارند. عالوه بر این رقابت با تولید کننده سایر کشور ها که 
از تسهیالت بانکی بسیار کم بهره استفاده می نماید در شرایطی میسر 
خواهد بود که صادر کننده ایرانی هم از تامین پول ارزان برخوردار 

باشد.

در  ثبات  به  توان  می  ایران  فوالد  صادرات  توسعه  الزامات  دیگر  از 
نرخ ارز اشاره نمود که به طور روشن همگان به ضرورت آن واقفند. 
از دیگر مشوق ها می توان به تسریع در استرداد مالیات بر ارزش 
افزوده و مطالبات صادر کنندگان از این بابت اشاره نمود و جا دارد که 
سازمان امور مالیاتی به این مهم توجه داشته باشند که صادرکنندگان 
بابت مطالباتی که از دیگران دارند باید از وام بانکی استفاده نمایند 
و  به آنها سود پرداخت کنند. بنابراین بلوکه کردن مطالبات فعاالن 

اقتصادی موجب ضرر و زیان قابل توجه می شود.

در اکثر کشورها برای صادرکنندگان جوایز خاص صادراتی در نظر می 
گیرد و به عنوان یکی از مشوق های موثر بدان اهمیت می دهند، اما 

آیا مسئولین کشور ما هم بدین مهم توجه دارند؟

یا  اتحادیه  تشکیل  با  صنعت  این  اندرکاران  دست  اگر  اصوالً 
کنسرسیومی زمینه همکاری با هم را فراهم نمایند و مراحل مختلف 
تولید را تا رسیدن به مقاطع به عنوان محصول نهایی با همکاری و 
هماهنگی اجرا نمایند. به طور قطع حفظ منافع همگان امکان پذیر 
است. اگر ما به جای صدور شمش، طی یک توافق، مرحله نورد و 
فرآوری بعدی را نیز در داخل کشور انجام دهیم مسلما هم ارزش 
داخلی خواهد  تولیدکننده  و  ایرانی  کارگر  به دست  افزوده حاصله 
بیشتر فراهم می گردد و هم در موقع  اشتغال  رسید و هم زمینه 
صدور محصول نهایی عواید حاصله عادالنه توزیع خواهد شد. بنابراین 
می توان به جای صدور شمش مکانیسمی برای همکاری واحدهای 
تولیدی تا صدور محصول نهایی تدوین شود که همه واحدها از آن 

منتفع شوند.

در هر حال رقابت پذیری تولیدکنندگان ما تا حدود زیادی بستگی 
به حمایت و توجه بخش دولتی دارد که به طور موثری می تواند با 
کاهش سود بانکی و ایجاد معافیت ها از جمله در مالیات و در نظر 
گرفتن نرخ حمایتی برای سوخت و انرژی در کاهش قیمت تمام شده 
و البته قیمت های رقابتی صادراتی موثر بوده و امکان صدور بیشتر 

کاالی تولیدی را فراهم نماید.

• جهاندار شکری
عضو هیئت مدیره جهان فوالد غرب  
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توسعه صادرات غیر نفتی که در صدر 
آن صادرات محصوالت فوالدی قرار 
دارد نیازمند نگاه کالن صادراتی است 
از عدم وجود آن  که فعال کشور ما 
رنج می برد. در حال حاضر علی رغم 
شعارهای زیادی که در جهت توسعه 
صادرات وجود دارد، شاهد اقدام عملی 
از سوی دستگاه ها و نهادهای مسئول 
نیستیم و سیاست های صادراتی کشور 
دچار یک نوع سردرگمی شده است 
در ذیل اهم این موضوعات به تفصیل 

ارائه شده است:

1- لزوم توجه بیشتر به ظرفیت های شرکت های خصوصی در 
امر صادرات

در حال حاضر بعضی از شرکت های بزرگ که از حمایت های دولت 
نیز برخوردارند اقدام به فروش محصوالت فوالدی با قیمتی پایین تر 
از ورود شرکت های  کار  این  با  نمایند که  تمام شده می  از قیمت 
خصوصی به بازار صادرات ممانعت به عمل آورده و صادرات فوالد را در 
انحصار خود قرار می دهند. متاسفانه هم اکنون صادرات میلگرد ایران با 
قیمتی زیر قیمت جهانی شمش به فروش می رسد که عالوه بر خدشه 
به اعتبار محصوالت داخلی مسیر ورود شرکت های خصوصی را به 
صادرات مسدود می نماید. این در حالی است که محصوالت طویل سایر 
کشورهای تولیدکننده در بازارهای منطقه بین 50 تا 80  دالر گران تر از 
محصوالت ایرانی به فروش می رسد که می تواند تداعی کننده کیفیت 
پایین محصوالت ایرانی در ذهن مخاطب خارجی باشد، در حالی که 
کیفیت محصوالت ایرانی در سطح باالیی از استانداردهای جهانی قرار دارد.

2- لزوم همسویی بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور با صادرات
تقریبا در غالب کشورهای صادرکننده فوالد که به مقوله صادرات به 
صورت جدی می پردازند، دستگاه دیپلماسی هم سو و هم جهت با 
سیاست های اقتصادی نظام که در راس آن صادرات قرار دارد حرکت 
تواند  دیپلماسی می  موقع  به  و  قوی  ابزار  از  برخورداری  نماید.  می 
نتایج درخشانی برای صادرکنندگان به ارمغان بیاورد که از آن جمله 
تعرفه های ترجیحی و نظایر آن می باشد. با توجه به اینکه جمهوری 
اسالمی ایران بیشترین نقش در تامین امنیت کشورهای منطقه را به 
عهده دارد می تواند از این ابزار در جهت توسعه صادرات کشور استفاده 
نماید. این درحالی است که تعرفه های واردات  محصوالت فوالدی 
ایرانی به کشورهای هم جوار هر روز افزایش می یابد و صادرات این 
محصوالت را با کندی مواجه می نماید. در مواردی هم که سیاست های 
دولتی هم راستا با سیاست های صادراتی قرار می گیرد، عدم انجام به 
موقع این سیاست ها که ناشی از طوالنی شدن اخذ مصوبات است، عمال 

ارزش اقتصادی تجارت مورد نظر را به نزدیک صفر کاهش می دهد.

3- لزوم همسویی بیشتر سیاست های بانکی با صادرکنندگان
از آنجایی که تحریم های ظالمانه گذشته کشورهای غربی و به خصوص 
آمریکا امکان گشایش حساب های ارزی در بانک های خارجی را برای 
شرکت های ایرانی محدود و تقریبا غیر ممکن ساخته بود، متاسفانه 
هم اکنون نیز این روند کم و بیش ادامه داشته و این امکان برای اغلب 
شرکت های صادرکننده فراهم نشده است و علی رغم توفیقات قابل 
مالحظه ای که برجام درخصوص توسعه صادرات داشته این امر کماکان 
با مشکل مواجه می باشد؛ ضمن اینکه سیاست های بانکی نظیر اعطای 
تسهیالت به صادرکنندگان و اعطای مشوق های صادراتی، هنوز در حد 

یک حرف باقی مانده است.

4- لزوم آموزش بیشتر شرکت های فوالدی در جهت صادرات
از آنجایی که شرایط بازارهای جهانی فعال به گونه ای است که نظر 
بسیاری از تولیدکنندگان داخلی محصوالت فوالدی را به خود جلب 
های  آموزش  است  الزم  صادرات  فرهنگ  افزایش  منظور  به  نموده، 
الزم در این مقوله نیز افزایش یابد تا خدای ناکرده تجربه ای که دهه 
های قبل پس از فروپاشی شوروی سابق در کشورهای آسیای میانه، 
صادرکنندگان ایرانی تجربه کردند تکرار نشود. در این مقوله انجمن 

تولیدکنندگان فوالد می تواند نقشی محوری ایفا نماید.

5- لزوم هماهنگی و همسویی بیشتر شرکت های صادرکننده 
فوالد با یکدیگر

متاسفانه در حال حاضر شاهد نوعی آشفتگی در صادرات فوالد کشور 
جهانی  بازارهای  به  فوالدی  های  شرکت  سراسیمه  ورود  هستیم. 
بدون اتخاذ سیاستی خاص می تواند در آینده، صادرات این محصول 
استراتژیک را با مشکل مواجه نماید، به خصوص اینکه بسیاری از این 
شرکت ها تجربه زیادی در امر صادرات نداشته و با توجه به اوضاع خوب 
بازارهای صادراتی نوعی دستپاچگی و بی نظمی در عملکرد صادراتی 
این شرکت ها به چشم می خورد که لزوم برگزاری جلسات هماهنگی 
صادرات بیش از گذشته احساس می شود. در این مقوله نیز انجمن 

تولیدکنندگان فوالد می تواند نقشی کلیدی ایفا نماید.

6- لزوم حمایت بیشتر صندوق های بیمه از صادرات
باالتری  بسیار  ریسک  از  خارجی  کشورهای  به  محصول  صادرات 
نسبت به فروش های داخلی برخوردار است و غالب تولیدکنندگان 
توان تحمل این ریسک ها را ندارند و الزم است صندوق های بیمه 
که به همین منظور تشکیل شده اند کمک بیشتری به صادرکنندگان 
نمایند. ولی متاسفانه عملکرد فعلی این صندوق ها به گونه ای است 
که صادرکنندگان حتی فکر استفاده از این تسهیالت را هم به ذهن 
خود راه نمی دهند. بروکراسی اداری، عدم توجه به زیان های وارده 
به صادرکننده، عدم انجام تعهدات پذیرفته شده از سوی صندوق ها 
علی رغم دریافت تمام و کمال وجه حق بیمه، همه از آفاتی است که 

گریبانگیر این صندوق ها شده است.

توسعه صادرات نگاه کالن اقتصادی را می طلبد               

• حسین بختیاری
مدیر بازاریابی و فروش مجتمع فوالد 

خراسان
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ریخت شناسی بازار صادراتی فوالد ایران

 بهمن تجلی زاده
معاون فروش و بازاریابی 

فوالد خوزستان

به  موفق  گذشته  سال  در  ایران 
تن  میلیون   6 از  بیش  صادرات 
شرکت های  جمله  از  که  شد  فوالد 
صادرکننده می توان به شرکت فوالد 
میلیون   1/9 صادرات  با  خوزستان 
تن، شرکت فوالد مبارکه با صادرات 
فوالد  شرکت  و  تن  میلیون   1/4
هرمزگان با صادرات یک میلیون تن 
برای  تاریخی  رکورد  که  کرد  اشاره 
می رود.  به شمار  کشور  فوالد  صنعت 

جهش صادرات فوالد ایران با رفع تحریم ها
تا پیش از برجام، بسیاری از مشتریان فوالد ایران با دیده تردید به بازار و 
محصوالت ایران نگاه می کردند ولی رفع تحریم ها و در پی آن باز شدن فضای 
اقتصادی و سیاسی، ریسک خریداران فوالد ایران را پس از برجام تغییر داد.

ذهنیت  تغییر  ایران،  فوالد  صنعت  در  برجام  مثبت  تاثیرات  جمله  از 
آغاز  بعد  مرحله  باشد.  می  خرید  ریسک  کاهش  احتمال  و  خریداران 
حساب های  کردن  آزاد  و  جهانی  بانک های  از  برخی  نسبی  همکاری 
مسدود شده شرکت های ایرانی در این بانک ها و نیز گرفتن ال سی از 

مشتریان بود که به صادرات فوالد کمک شایانی کرد.
مسیر  در  محدودیت هایی  همچنان  تحریم ها  ظاهری  رفع  وجود  با  اما 
صادرات فوالد ایران وجود دارند. نخست آنکه برخی از مشتریان هنوز 
ذهنیت خود از دوران تحریم ها را حفظ کرده اند. دوم اینکه هم چنان 
ایرانیان و  از بانک ها و موسسات مالی به  با وجود توافق برجام، برخی 
شرکت های ایرانی خدمات ارائه نمی دهند. به طور مثال در حال حاضر 
نامه ای کلی به بانک های جهانی ارائه شده است و در آن قید شده است 
که میان بانک های خارجی برای همکاری با ایران مشکلی وجود ندارد 
اما مقرراتی با عنوان compliance در بسیاری از بانک ها وجود دارد 
که دستورالعمل های بسیار پیچیده ای دارد، به گونه ای که فهم کامل این 
مقررات حتی برای برخی بانک ها نیز دشوار است و این مقررات همچنان 
مانع دسترسی ایران به برخی از بانک های خارجی به ویژه اروپایی می شود. 
در مورد اجرای این مقررات برای ایران جلسه ای تشکیل نشده است که 
اجرای مفاد مقررات آن با توجه به بندهای برجام تعیین شود؛ در نتیجه 

همچنان برخی از مشکالت به صورت حل نشده باقی مانده اند.
با این حال، از آنجا که دستور کلی برای همکاری با ایران به تمام بانک ها 
از مشتریان و گروه هایی که  برخی  ابالغ شده است،  در سراسر جهان 
مفاد برجام را در مورد رفع تحریم ها مشاهده کردند، از آمادگی ذهنی 
و ریسک پذیری باالتری برخوردار شدند، بنابراین همکاری خود را برای 

دریافت فوالدهای باکیفیت ایران شروع کردند.

اهمیت برندسازی فوالد ایران در جهان
اگرچه برخی از شرکت های ایرانی با برندسازی به اعتبار جهانی دست 
یافته اند اما نکته قابل توجه این است که به دلیل پایین بودن قیمت داخلی 
تولید فوالد در مقایسه با قیمت صادرات جهانی، برخی از تولیدکنندگان 

تنها  به کار کرده اند،  آغاز  اخیراً  و  دارند  پایینی  داخلی که ظرفیت های 
با هدف کسب بهره اقتصادی آن هم به صورت مقطعی از این اختالف 
قیمت داخلی و بازار جهانی استفاده می کنند که می توانند در آینده 
آسیب جدی به برندسازی و اعتبار جهانی شرکت های مطرح وارد آورند. 
بنابراین نیاز است که سازمان های رسمی و غیر رسمی از جمله انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران تالش بیشتری از خود در مورد مسئله کیفیت 
فوالد نشان دهند. به این صورت که در درجه اول بر کیفیت محصوالت 
این تولیدکنند گان کنترل مناسب و نظارت دقیقی داشته باشند و در گام 
بعدی مانع از تولید، صادرات و حتی فروش داخلی محصوالت بی کیفیت 
فوالدهای  کاربرد  از  صورت  این  در  شوند.  نامرغوب  تولیدکنندگان 
نامرغوب در ساختمان سازی و در نتیجه خسارت های جانی و مالی ناشی 
از آن در کشور جلوگیری می شود. در این صورت همچنان رتبه و برند 
فوالد ایران در بازار حفظ می شود که در کنار آن کیفیت و استانداردهای 
تولیدکنندگان  و  می یابد  افزایش  نیز  داخلی  فوالد  تولید  برای  الزم 
بود. خواهند  بین المللی  و  داخلی  استانداردهای  اجرای  به  ملزم  نیز 

نگاه مقطعی به مشتری در بازاریابی مدرن محکوم است
مهم ترین مساله برای صنعت فوالد ایران حفظ بازار صادراتی است که 
بازاریابی  کار  اساس  امروزه  است.  آمده  به دست  زیاد  و صبر  با سختی 
باید مشتری را همکار و شریک  این است که فروشنده همواره  مدرن 
تجاری خود بداند که اگر این امر میان خریدار و فروشنده اتفاق بیفتد، 
در این صورت فروشنده قادر خواهد بود جایگاه خود را در بازار تثبیت 
کند. در مقابل این موضوع، هدف کوتاه مدت نیز وجود دارد، به گونه ای 
که اگر هدف فروشنده فقط فروش به صورت گذرا و مقطعی باشد، به طور 
حتم در فروش های آینده خود در آن بازار موفق نخواهد بود. کما اینکه 
متاسفانه این مساله در بسیاری از بازارهای کشورهای تازه استقالل یافته 
اروپا )CIS( و همچنین  مشترک المنافع واقع در آسیای میانه و شرق 
عراق و افغانستان اتفاق افتاد؛ به طوری که برخی از فروشندگان فوالد 
ایران که توانسته بودند بازار کشورهای یادشده را تنها در کوتاه مدت از آن 
خود کنند، به دلیل اینکه هدف بلندمدتی را برای حضور در بازار تعریف 
نکردند، به تدریج بسیاری از بازارها نیز از دست دادند که نمونه بارز آن را 
می توان در عراق مشاهده کرد. اما فوالدسازانی که برنامه های بلندمدت را 
برای حضور در بازارهای بین المللی اتخاذ کردند و توانستند تقریباً بیش 
از 25 سال با شرکای خود در بازار همکاری داشته باشند، بازارهای خود 

را حتی با وجود رکود ارتقا دادند..

نجات فوالدسازان از زیان رکود با صادرات 
باید توجه داشت که صادرات از زیان هنگفت فوالدسازان ایرانی در دوره 
رکود جلوگیری کرد و اگر این شرکت ها قادر به صادرات محصول خود 
در بازارهای جهانی نبود، در این صورت حتی امکان عرضه در بازار داخلی 
هم وجود نداشت و اگر محصول این شرکت ها تنها در بازار داخل عرضه 
شرکت ها  از  برخی  کشور،  در  فوالد  پایین تر  تقاضای  به دلیل  می شد، 
مجبور می شدند برای ایجاد تعادل و توازن میان عرضه و تقاضا، ظرفیت 
بنابراین صادرات به حفظ ظرفیت، میزان  تولید خود را کاهش دهند. 

تولید و اشتغال پایدار در این شرکت ها کمک شایانی کرد.
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الزامات و پیش نیازهای  توسعه صادرات فوالد ایران

 مهدي سرلک
مدیر بازاریابي ذوب آهن 

اصفهان

صادرات در معناي کالسیک یعني یک عملیات تجاري براي عرضه کاال یا خدمتي که از یک کشور به کشور دیگري 
ارائه مي گردد و ارز حاصل از آن بر تولید ناخالص ملي کشور تاثیر مثبت خواهد داشت.  این تعریف هرچند معني 
بسیار مثبتي از صادرات را بیان مي نماید ولي مزایاي بیشمار دیگري در صادرات وجود دارد که کلمه صادرات محور 

را در اقتصاد جهاني به هدف و اولویت اکثر اقتصادها تبدیل نموده است.

در این فرآیند توجه به استانداردهاي اصلي از الزامات و در نظر گرفتن 
گواهینامه هاي کیفي و استانداردهاي مکمل روز دنیا ضامن ادامه و 
استمرار صادرات است به عنوان نمونه در فروش خارجي میلگردهاي 
صادراتي دارا بودن استانداردهایي مانند DIN و ASTM وJS  وBS و یا 
 CARES از الزامات صادرات است و دریافت گواهینامه هایي مانند CE

به تنوع مشتریان و افزایش قیمت کمک خواهد نمود.

مزیت هاي صنعت فوالد کشور ما در چند سال اخیر  به شکل مثبتي 
عملیاتي شده و به زودي ایران جزو ده صادرکننده برتر فوالد جهان 
هم  قبول  قابل  برندي  و  کیفیت  با  ایران  فوالد  تولیدات  بود.  خواهد 
نیازهاي داخلي را مرتفع نموده و هم به بازارهاي صادراتي ارائه مي 
گردد. ) در حال حاضر و بر اساس آمارهاي انجمن جهانی فوالد، ایران 

رتبه سیزدهم را در بین کشورهای تولید کننده فوالد دنیا داراست (

اگر در همین راستا قصد ادامه فعالیت و پیمودن مسیر توسعه بر اساس 
افق 1404 و دستیابي به تولید 55 میلیون تني که بیست میلیون تن 
آن بایستي صادر گردد را داشته باشیم بایستي الزاماتی چون نگاه به 
تولید بر اساس نیاز جهاني به معناي توسعه تا حد محصوالت میاني و یا 
محصوالت نهایي را مورد توجه قرار دهیم، زیرساخت هاي حمل و نقل 
و بندري را متناسب با این نیاز توسعه دهیم و مهم تر از همه نیروي 

انساني الزم را تربیت و یا به علم روز مسلح نماییم. 

امروزه با وجود صادرات حدود 5 میلیون تني شاهد عدم التزام برخي 

صادر کنندگان کشورمان به حداقل کیفیت الزم و یا رقابت قیمتي بین 
شرکت هاي ایراني هستیم که در نهایت عالوه بر زیان ملي باعث عدم 
امکان صادرات در واحدهاي بزرگ تر در آینده خواهد شد. از این رو 
الزام به ورود دولت در سیاست گذاري و هدایت و پایش صنعت فوالد 
در مسیر بلوغ محسوس مي باشد هرچند انجمن هاي غیر دولتي نیز 
در صورت دارا بودن اهرم هاي الزم در این خصوص مي توانند بسیار 

کارگشا باشند.

به نظر مي رسد به دلیل شرایط سرمایه گذاري نه چندان زیاد و ایجاد 
اشتغال مناسب در بخش نورد به ویژه در محصوالت طویل، هر کشوري 
به زودي نوردهاي مورد نیاز محصوالت طویل ساختماني را دارا خواهد 
بود و در گام بعدي به سراغ محصوالت تخت خواهد رفت و در مقابل 
واردات محصوالت نهایي فوالدي از سایر کشورها )در جهت حفاظت 
از صنایع داخلي( با تعرفه ها و مالیات هاي بازدارنده روبرو خواهد بود 
از این رو است که استراتژي توسعه صنعت فوالد با توجه به فاکتورها 
و شرایط فعلی فوالد جهان بایستي به سوي گسترش تولید محصوالت 
میاني پیش رود. البته شاید انتقال تکنولوژي و همکاري در نوردها در 

کشورهاي هدف بتواند مکمل این موضوع باشد.

مطالعه موارد مرتبط با صنعت فوالد روز دنیا و حمایت از شرکت هاي 
دانش بنیاني که در این خصوص اطالع رساني مي نمایند و حمایت در 
آموزش و توسعه برند فوالد ایراني از دیگر مواردي است که دولت باید 

در توسعه صنعت فوالد ایران مد نظر قرار دهد.



بازار فوالد و سنگ آهن بعد از چند ماه به تازگی وضعیت مناسب تری یافته است که این به ویژه در مورد فوالد 
صادق است. شاید در سال 2014 وضعیت بازار سنگ آهن نسبت به امروز که اواسط 2017 هستیم بدتر بود و 
بعضا بهای هر تن سنگ آهن برای مدت کوتاهی به زیر 40 دالر در هر تن در بنادر چین سقوط کرد و صادرات 
از معادن بخش خصوصی و دولتی صورت نمی گرفت و صادرات تنها در قالب کنسانتره از گل گهر محدود بود.
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بعد از صعود قیمت ها و رسیدن آن به محدوده 40 تا 50 دالر باز هم صادرات هرچند محدود از 
سوی بخش خصوصی و دولتی انجام می شد اما اکنون که نرخ ها به 65 دالر در هر تن رسیده 
شاهد هستیم صادرات به کندی انجام می گیرد. این مسئله نشان دهنده این است که مولفه های 

بازار تغییر کرده است.

مولفه های بازار چه تغییراتی کرده است؟

ورود مجدد هندوستان به بازار رقابت صادرات سنگ آهن از سپتامبر 2016 )اواخر شهریور سال 
95(  و آزاد شدن دوباره صادرات با عیار زیر 58 درصد از این کشور و تداوم ممنوعیت صادرات 
عیار باالی 58 درصد هند برای تامین نیاز داخل و همین طور تخفیفات گسترده فورتسکیو 
FMG استرالیا بر روی سنگ آهن 56 درصد )سوپر فاین( و 58 درصد )کینگز فاین( و از طرفی 

تخفیفات حتی تا سقف 45 درصد نسبت به شاخص پالتس که هند برای عیار زیر 58 درصد در 
نظر گرفت تا بازار را از چنگ استرالیا در آورد از جمله تغییرات و فاکتورهای موجود در بازار است.

از طرف دیگر بعد از نشست سالیانه حزب کمونیست چین که در اوایل ماه مارس 2017 )نیمه 
اسفند ماه سال 95( برگزار شد شاهدیم که معادن سنگ آهن چین که بعضا عیار 27 تا 30 
درصد داشتند و در بحران سال 2014 و 2015 کاًل تعطیل شده بودند مجددا فعالیت خود را 
آغاز کردند که این مسئله تعجب همه را برانگیخت چراکه پیش بینی می شد بهره برداری از 
این معادن به جهت عمقی شدن آنها، صرفه اقتصادی نداشته باشد اما با تکنولوژی های جدید 
دسترسی به عمق 350 تا 400 متری مقدور شده و استخراج حتی با عیار زیر 30 درصد نیز 
صرفه اقتصادی دارد به ویژه اینکه چین اکنون به ذخایر مگنتیتی رسیده که با صرفه تر است. 
بنابراین تولید داخلی چین نسبت به 2 سال قبل افزایش یافته و درنتیجه این کشور مجدداً به 
بازار تولید سنگ آهن بازگشته است. هر چند که مقدار تولید آن هنوز از واردات دریایی سنگ 

آهن بسیار کمتر و پر هزینه تر است.

تمامی موارد ذکر شده عاملی بود که سبب شد روند قیمتی سنگ آهن و فوالد دیگر از یکدیگر 
تبعیت نکنند و در نتیجه رابطه قیمتی این دو، خطی نباشد و این روند در طول چند ماه گذشته 
بیشتر به چشم خورد و به کرات مشاهده شد نوسانات قیمت شمش فوالد با درصد کمی بر 
هیجانی  افزایش  در وضعیت صعودی،  ویژه  به  داشت.  تاثیر  آهن  قیمت سنگ  نوسانات  روی 

 کیوان جعفری طهرانی
انجمن  المللی  بین  امور  رئیس 
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 

سنگ آهن ایران

قیمت های فوالد کمتر به سنگ آهن منتقل 
می شود و در شرایط کاهشی، از نظر روانی 
تاثیر گذاشته و بهای سنگ آهن را با خود به 

پایین می کشد. 

از این رو به منظور بدست آوردن بازار و به 
عبارت دیگر حفظ حضور در این بازار رقابتی، 
باید محصولی را صادر نماییم که نسبت به 
سایرین متفاوت باشد. کما اینکه خیلی تالش 
را  دیگری  صادراتی  هدف  بازارهای  تا  شد 
بدست آوریم اما در این زمینه موفق نبودیم.

زیر 58  عیار  روی صادرات  بر  بخواهیم  اگر 
درصد تمرکز کنیم با اطمینان می توان گفت، 
تا پایان سال آینده میالدی صادراتمان تقریبا 
دولت  اگر  حتی  بود،  نخواهد  پذیر  امکان 
جریمه و عوارضی بر روی صادرات وضع نکند 
حداکثر تا اواخر سال 2018 قادر به صادرات 

سنگ آهن با عیار متوسط خواهیم بود.

عالوه بر این، مکانیزم دیگری نیز وجود دارد 
قراضه  آهن  توجه  قابل  حجم  ورود  آن  و 
تولید شده در چین به بازار این کشور است. 
به عبارت دیگر در بین سال های 2018 تا 
2025 هر سال 5 تا 10 درصد مصرف آهن 
خواهد  اضافه  چین  فوالد  تولید  در  قراضه 
شد به طوری که در سال 2025 بالغ بر 70 
درصد از تامین نیاز تولید فوالد خام چین از 

طریق آهن قراضه تولید داخلی خواهد بود.

کنونی  بازار  در  محصوالتی  چه  تولید 
مزیت صادراتی دارد؟

به  بازار  روند  دهد  می  نشان  فوق  مطالعات 

تحلیل بازار

چرا روند قیمتی سنگ آهن و فوالد از یکدیگر تبعیت نمی کند؟
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گونه ای است که باید به سمت تولید محصوالت باالدستی برویم تا 
از چین صادرات داشته باشیم. برای  بتوانیم به کشورهای دیگر غیر 
مثال آهن اسفنجی می تواند به هند، کشورهای دیگر آسیایی یا حتی 
با کشورهای حوزه  روابط  بهبود  اروپایی صادر شود حتی در صورت 
خلیج فارس می توان بر روی صادرات به این مناطق هم فکر کرد. یا 
است. حتی  مناسب  برای صادرات  اروپا  بازار    PIG IRON برای چدن 
درصورت تولید HBI یا همان HOT BRICkET IRON که متاسفانه هنوز 
در کشور تولید نمی شود، قادر خواهیم بود جایگزین ونزوئال در صادرات 
به کشورهای حاشیه خلیج فارس شویم چراکه کشورهای حاشیه خلیج 

فارس به شدت به این محصول تولیدی ونزوئال وابسته هستند.

به اعتقاد من بهترین مشوقی که در این خصوص می توان پیشنهاد داد 
این است که دولت کمک کند تا معادن بخش خصوصی با همکاری 
یکدیگر و ایجاد کنسرسیومی اقدام به تولید محصوالت باالدستی نظیر 
کنسانتره سازی، گندله سازی و حتی آهن اسفنجی کنند چراکه در 
حالت عادی راه اندازی این واحدها به تنهایی برای بخش خصوصی و 
معادن کوچک و متوسط مقرون به صرفه نیست. در این راستا حمایت 

بانک ها هم مورد نیاز است.

چرا صادرات گندله توجیه اقتصادی ندارد؟

اگر بخواهیم به صورت منطقی این موضوع را بررسی کنیم خواهیم 
دید که صادرات گندله هم توجیه اقتصادی ندارد. هنوز نیاز داخلی به 
گندله حس می شود و تا اواسط سال 2016 واردکننده این محصول 
انجام می دهیم هر چند  بودیم و در بعضی مواقع هنوز هم واردات 
نمایند  نمی  تولید  ظرفیت  حداکثر  با  داخل  فوالدسازهای  هنوز  که 
وگرنه مجبور بودیم هنوز نیز گندله وارد کنیم. به طورکلی صرفه در 
صادرات محصوالت باالدستی مانند آهن اسفنجی، چدن و HBI است 
است چون  بهتر  فوالد  به شمش  نسبت  این محصوالت  بازار  چراکه 
تولیدکننده های این محصوالت در بازار محدود هستند چه بسا می 
بینیم که ایران در تولید آهن اسفنجی مقام اول را در دنیا داشته و بعد 
از آن هندوستان قرار دارد اما رسیدن به آهن اسفنجی که حدود 70 یا 
80 درصد از روند تولید در زنجیره فوالد را طی کرده بسیار گران تمام 

می شود و هزینه باالیی دارد.

چگونه می توان رغبت فوالدسازان ایرانی به خرید سنگ آهن 
دانه بندی جلب کرد؟

در ایران بسیاری از شرکت های بخش خصوصی از سال ها قبل به سمت 
تولید و صادرات محصوالت باالدستی زنجیره فوالد از جمله کنسانتره 
حرکت کرده اند تا روند ارزآوری خود را بهبود بخشند اما متاسفانه 
بازار صادراتی به علت رقابت تنگاتنگ بزرگان تولید کننده سنگ آهن 
جهان آنچنان که انتظار می رود دلچسب نیست و ایران اخیراً جایگاه 
صادراتی سنگ آهن خود به چین را که قباًل پنجمین کشور جهان بود 
به اوکراین واگذار کرده و بعد از استرالیا، برزیل، آفریقای جنوبی، هند 
و اوکراین در جایگاه ششم قرار گرفته و بعید نیست در سال 2018 

مجدداً یک پله تنزل کرده و بعد از کانادا در مقام هفتم قرار گیرد و 
این بدین معنی است که دیگر صادرات سنگ آهن بخش خصوصی به 
صورت دانه بندی متوقف خواهد شد و فقط بخش کنسانتره )بخش 
خواهد  صادر   2016 سال  از  محدوتر  مقدار  با  دولتی(  و  خصوصی 
شد. پس دولت از هم اکنون می بایستی زمینه ای را فراهم کند تا 
فوالدسازان داخلی رغبت داشته باشند که از معادن بخش خصوصی 
خرید سنگ آهن دانه بندی انجام دهند. فوالدسازان داخلی همواره 
تمایل به خرید سنگ آهن با عیار باالی 60 درصد دارند اما معادنی 
که تولید با این کیفیت را دارند انگشت شمار هستند و اکثر معادن 
بخش خصوصی یا عیار پایین یا تولید کم با فسفر و سولفور باال دارند.

به اعتقاد من اگر معادن سنگ آهن بخش خصوصی امکان تشکیل 
کنسرسیوم را چه به دلیل عدم تفاهم کار جمعی و چه نبود سرمایه 
که  کند  فراهم  را  شرایطی  مجوز  اعطای  با  می تواند  دولت  ندارند، 
با  سازی  کنسانتره  های  کارخانه  کشور  خیز  آهن  مناطق سنگ  در 
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و با حمایت بانک ها و درصد 
بندی  دانه  آهن  تا سنگ  اندازی گردند  راه  دولت  مشارکت حداقلی 
ندارند  قابلیت صادرات  اکنون  معادن بخش خصوصی کشور که هم 
را به این مجتمع های کنسانتره سازی تحویل و کنسانتره خروجی به 
عنوان خوراک کارخانجات فوالد سازی کشور مورد استفاده قرار گیرند 
تا از این طریق یک پله به تولید محصول نهایی نزدیک شویم. احیاناً 
در صورت مازاد بر نیاز داخل بودن کنسانتره )به شرطی که سینترفید 
کارخانجات  تولید  توان  می  است(،  طور  همین  نیز  فعاًل  که  نباشد 
کنسانتره سازی فوق را صادر کرد که به طبع صادرات کنسانتره با عیار 
باالی 66 درصد به شرطی که مناسب برای گندله سازی باشد و نه 
سینترینگ به مراتب راحت تر و با ارزش افزوده باالتر نسبت به سنگ 

آهن دانه بندی با عیار زیر 58 درصد است.

اگر این طرح به صورت آزمایشی ظرف چند سال اجرا گردد و چنانچه 
برای  باالدستی  باشد می توان درمورد سایر محصوالت  موفقیت آمیز 
مثال گندله که ارزش افزوده بین 10 تا 15 دالری نسبت به کنسانتره 

دارد نیز استفاده کرد.

پیشنهاد  صادراتی  بازار  توسعه  برای  گذاری  سرمایه  نوع  چه 
می شود؟

جمع بندی این موضوع بدین شکل است که توسعه صادرات و افزایش 
حجم صادرات آن هم در حوزه محصوالت با ارزش افزوده باالتر، در 
گرو سرمایه گذاری در دو حوزه کنسانتره سازی و گندله سازی است 
تا بتوانیم در برهه ای شاهد صادرات کاالهایی همچون آهن اسفنجی، 
دارد  وجود  کشور  در  نقدینگی  مشکل  و چون  باشیم   HBI و  چدن 
بهترین مشوق دعوت از بخش خصوصی توسط دولت است تا با هدایت 
بانک ها و حمایت های الزم، در استان های سنگ آهن خیز و با انجام 
مطالعات امکان سنجی، واحدهای کنسانتره و گندله سازی راه اندازی 
شود و خوراک آنها از طریق معادن هر استان تامین گردد. عالوه بر این 
دولت باید به معادنی که بسته شده اند وام بدهد تا تجهیزات موجود 

نوسازی شده و مجددا بازگشایی معدن اتفاق بیافتد.



نیاز معدن و صنایع معدنی به صندوق ضمانت صادرات 

یکي از عواملي که همواره موجبات نگراني صادرکنندگان را فراهم 
مي آورد، وجود ریسک هاي سیاسي و تجاري در روند صادرات 
توسعه  و  صادرات  تشویق  منظور  به  بنابراین  مي باشد.  آن ها 
فعالیت های صادراتی و کاهش نگرانی سرمایه گذاران این حوزه، 
اندازی  راه  را  بنگاه های ضمانت صادرات  و  دولت ها صندوق ها 
نموده اند و اولین صندوق ضمانت صادرات در دنیا در انگلستان 
در سال 1919 )1297 شمسی( به نام موسسه اعتبار صادراتی 
نیز فعالیت صندوق ضمانت صادرات در  ایران  تاسیس شد. در 
سال 1352 آغاز و پس از یک دوره توقف به دلیل جنگ و مسائل 

ناشی از آن، مجددا فعالیت خود را از سال 1373 آغاز نمود.
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جایگاه مبهم معدن و صنایع معدنی در صندوق ضمانت صادرات
فعالیت این صندوق در ایران نسبت به سایر کشورها می بایست گسترده 
و متنوع تر تعریف و اجرا گردد چراکه کشور ایران به جهت بهره مندی 
از منابع نفتی، اغلب تمرکز خود را بر روی این فرآورده قرار داده در 
نتیجه از متنوع نمودن سبد صادراتی خود غافل گردیده درحالی که اتکا 
به درآمدهای نفتی که به شدت تحت تاثیر وقایع و بازی های سیاسی 
قرار دارد، چندان قابل اطمینان نمی باشد و بنابراین دولت نمی تواند 
بر روی تحقق این درآمد، با خیال آسوده حساب و برنامه ریزی نماید. 
تا  برای مثال سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور از سال 1392 
1395، 15 درصد کاهش یافته درحالی که این سهم در سال 1385 در 
حدود 65 درصد بوده است. بنابراین می بایست حمایت اساسی از تنوع 
بخشی به محصوالت صادراتی صورت گیرد. صندوق ضمانت صادرات 
به منظور تسهیل روند صادرات و کمک به صادرکنندگان، به پشتوانه 
حمایت های مالی دولت عالوه بر پوشش ریسک هاي سیاسي و تجاري 
صادرات، با صدور انواع ضمانت نامه اعتباري به تامین منابع مالي مورد 
نیاز صادرکنندگان نیز کمک مي نماید. این صندوق با سرمایه 13 هزار 
میلیارد ریالی، 860 صادر کننده را تحت پوشش خود دارد اما علی رغم 
آنکه صندوق، نهادی برای همه صادرکنندگان مطرح مي باشد، جای 

بخش معدن و صنایع معدنی در آن مبهم است.

صندوق ضمانت صادرات و یک تجربه بین المللی
آژانس توسعه صادرات کانادا )EDC (ExPORT DEvElOPMENT CANADA در 
سال 2010 وامی به ارزش یک میلیارد دالر برای شرکت معدنی برزیلی 
واله به منظور راه اندازی کارخانه فرآوری نیکل در نظر گرفت. هدف از 
به سمت  از سنگ آهن  از سبد صادراتی کانادا،  وام تمرکززدایی  این 
نیکل بود. پیش شرط پرداخت این وام منوط به خرید شرکت واله از 
بنگاه های کانادایی بود چراکه  EDC درگیر نمودن شرکت های کانادایی 
در زنجیره تولید شرکت بزرگ و مطرح واله را هدف قرار داده بود. یعنی  
EDC با تامین مالی یک شرکت خارجی، آن شرکت را وادار به خرید از 
شرکت های کانادایی می نمود.  به تبع آن، خرید به یک دوره و یا یک 
سال ختم نمی شد و شرکت های کانادایی با این استراتژی EDC ،  وارد 
زنجیره تولید یک شرکت عظیم خارجی شدند و درنتیجه با یک تامین 

مالی هوشمندانه در بازار نه چندان جذاب مواد معدنی، چرخه فعالیت 
شرکت های معدنی کانادایی تضمین گردید و جان تازه به خود گرفت و 
دیگر این شرکت ها نگران یافتن مشتریان خارجی جهت صادرات نبودند.

مثال دیگر حمایت از صادرات کانادا توسط EDC مربوط به هلدینگ 
هند  در  مجتمع خصوصی  بزرگترین شرکت  تاتا  گروه  مي باشد.  تاتا 
است. این گروه شامل صنایع شمیایی، معدنی، ارتباطات، تکنولوژی، 
هزار  از 3  بیش  با  و همچنین خدمات مشاورهای  نوشیدنی  و  فوالد 
نیروی کار فعال مي باشد. EDC  طی قراردادی با این شرکت به ارزش 
شرکت های  تا  گردید  باعث  دالر  میلیون   500 ساالنه  مالی  تامین 
بالغ بر 1/3 میلیارد دالر در کانادا  تاتا بین سالهای 2010 تا 2015 
کبک  استان  در  تاتا  سنگ آهنی  شرکت  نمایند.  سرمایه گذاري 
واسطه  این  به  که  مي باشد  سرمایه گذاري  این  از  بخشی  نیز  کانادا 
دارد.  کانادایی  تامین کننده  هزار  از  بیش  تاتا  در حال حاضر شرکت 
معدن کار  بزرگترین  با  را  تجاری  رابطه  این  مشابه  همچنین   EDC
دارد. خود  کارنامه  در  شیلی  کودلکو  شرکت  یعنی  جهان  مس 

از تجربیات کشورهای پیش ران درس بگیریم
بنابراین با توجه به تجربه حمایتی مستقیم و غیر مستقیم آژانس توسعه 
صادرات کانادا از فعالین بخش معدن کشور خود، چالشی که مطرح 
با  آژانس  این  اهداف  در  شباهت  وجود  با  آیا  که  است  این  می شود 
صندوق ضمانت صادرات ایران، آیا عملکرد و رویکرد این دو نهاد در 

رابطه با بخش معدن و صنایع معدنی، هم راستا می باشد؟!
و  خدمات  از  استفاده  در  کشور  معدن  بخش  بودن  مظلوم  واقع  در 
حمایت های صندوق به وضوح در ایران قابل رویت است. این درحالی 
است که نیاز معدن کاران به صادرات تنها کسب سود بیشتر نیست بلکه 
بقای آن ها در گرو نفوذ در بازارهای جهانی است. اهمیت صادرات در 
حوزه معدن کشور به قدری زیاد است که آژانس حمایت از صادرات در 
کانادا نه تنها صادرکنندگان کانادایی را در این راستا حمایت می کند 
بلکه جهت حفظ صادرات شرکت های معدنی کانادایی، اقدام به تامین 
مالی شرکت های خارجی متقاضی فرآورده های کانادایی می نماید در 
حالی که در ایران متاسفانه حمایت از صادرات مواد معدنی همچنان 

مورد تردید سیاست گذاران می باشد.

 دکتر بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن و صنایع 

نمای معدنی در استان کبک )Quebec( کانادامعدنی اتاق بازرگانی ایران
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تکنولوژی EFSOP  و هم افزایی زیست محیطی و 
فرآیندی در کوره قوس الکتریکی

Í  .و کاهش تاثیرات زیست محیطی باقیمانده کمک کنند EAF تکنولوژی ها و ابزارهایی وجود دارند که می توانند به هم افزایی بین فرآیند
اصل مهم تلفیق همه این تکنولوژی ها در یک سیستم عملیاتی واحد و اطمینان از عملیات تولید متعادل است.

Í  ،فوالدسازان می توانند از دستیابی به منافعی همچون افزایش تولید ،EAF به عنوان پایه ای برای بهینه سازی فرآیند EFSOP با استفاده از
بهبود بازدهی و یکنواختی فرآیند، بهبود شرایط زیست محیطی، بهبود انعطاف پذیری برای شرایط متغیر بازار، کاهش هزینه های تبدیل، 
کنترل بهتر متغیرهای فرآیند، کاهش خطر انفجار و سوختن سیستم کنترل غبار و نیز بهبود عملکرد کلی کسب و کار  اطمینان حاصل 

کنند.  
Í  شروع می شوند، اما با تنظیم سیستم کنترل غبار تامین می شوند. بسیاری منافع زیست EAF تمامی منافع زیست محیطی با بهینه سازی

محیطی مرتبط وجود دارند که به طور معمول ردیابی نمی شوند، از جمله حجم کمتر گاز خروجی برای تخلیه یا فیلتر کردن، دیوکسین / 
فوران / جیوه / VOC کمتر، کاهش الزامات برای پس سوزی طوالنی، آب خنک کاری کمتر، مصرف انرژی کمتر در سیستم مخزن کیسه 

فیلترها، تعمیر و نگهداری کمتر و طول عمر بیشتر تجهیزات. 
Í  و محیط زیست تنها در صورتی می تواند حاصل شود که تمام پارامترهای اولیه و ثانویه که به طور EAF هم افزایی کامل بین فرآیند 

مستقیم یا غیر مستقیم به یک کوره خاص مربوط می باشند شناسایی و بهینه سازی شوند.

 ترجمه: محمدحسین نشاطي )شرکت فــوالد آلیاژي ایران(

امروزه   )EAF( الکتریکی  قوس  کوره  که  گفت  اطمینان  با  می توان 
نسبت به گذشته بسیار سازگارتر با محیط زیست است اما در بسیاری 
از موارد، هنوز از هم افزایی کامل بین فرآیند تولید و محیط زیست 

فاصله داریم.

از لحاظ تاریخی دو پارامتر اصلی در تولید فوالد، سرعت )تن( و هزینه 
مربوطه ) دالر بر تن( بوده اند. در طی دوره های رشد اقتصادی قوی، 
تمرکز بر دستیابی به منافع مالی عمده از طریق افزایش تولید بوده اما 
در طی دوران رکود اقتصادی، تمرکز به سمت نتیجه نهایی با تاکید 

بیشتر بر بهینه سازی و بازدهی کلی فرآیند منتقل می شود. 

نگرانی های زیست محیطی در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 
به شدت افزایش یافت و امروزه با اهمیت برابر به سایر موارد نیز ارتباط 
پارامترهای زیست محیطی رضایت  اگر  برای مثال  پیدا کرده است. 
بخش نباشد، می توان کارخانه ها را جریمه و تولید آنها را متوقف کرد 

پس این نگرانی ها به طور مستقیم بر نتیجه نهایی تاثیر می گذارد.

با  شدیدتر  سازگاری  به  دستیابی  برای  اصلی  های  نگرانی  ابتدا،  در 
محیط زیست مربوط بود به 2 مورد زیر:

کدری بصری غبار کارخانه ذوب )در هوای آزاد(، معموال مربوط  �
به شارژ کردن EAF با سبد قراضه، ذوب کردن و تخلیه کوره و 

متأثر از منافذ یا کنترل ضعیف سیستم های غبارگیر.

چرخه کوتاهتر زمان پاور-آن کوره )زیر سقف(، به طور معمول  �
در ارتباط با بسته های شیمیایی کارآمدتر و سیستم های ضعیف 

کنترل غبار.

به روشنی تمرکز بر روی سیستم های کنترل غبار برای حل مسائل 
زیست محیطی بود ولی تجهیزات مربوط به کوره و شیوه های عملیاتی 
نداشتند.  با مسائل زیست محیطی  ارتباط مستقیمی  کارخانه هنوز 
بنابراین تا زمانی که هیچ اضطرار زیست محیطی وجود نداشت، کوره 
همیشه برای رسیدن به تولید سریع تر، هرچند با ایجاد اثرات زیست 

محیطی تا حد ممکن تحت فشار قرار می گرفت.

به دلیل کندی رشد اقتصادی در طی 5 تا 10 سال گذشته، اهمیت 
ظرفیت تولید قدری کمتر از بهینه سازی بازدهی شد و کنترل دینامیک 
و موارد انعطاف پذیری که ارتباط مستقیم با بهبود پارامترهای زیست 

محیطی داشتند اهمیت زیادی کسب کردند.

برای ارائه راه روشنی جهت دستیابی و حفظ تعادل هم افزایی بین 
 EFSOP® EAF و محیط زیست، تکنولوژی های اختصاصی همانند 

آنالیز  از  استفاده  طریق  از  کار  این  اند.  شده  داده  توسعه   iEAF® و 
انرژی شیمیایی  برای  دینامیک  های  ماژول  و  گاز خروجی  کامل تر 
بیشتر، کنترل ذوب و نقطه پایان انجام می شود. جنبه های اصلی 

EFSOP در شکل 1 نشان داده شده است.
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.EFSOP شکل 1- جنبه های اصلی سیستم

شکل 2- تغییرات معمول کنترل نشده O2 در کانال های خنک شونده با آب.

 EAF فرآیند/محیط زیست

افزایی  هم  منافع  و  اصلی  پارامترهای   1 جدول 
فرآیندی و محیط زیستی EAF را خالصه می کند. 
این  هستند.  ثانویه  برخی  و  اولیه  آنها  از  بعضی 
فهرست طوالنی است و بنابراین هم افزایی زیست 
را  پارامترها  تمامی  باید   EAF مناسب  محیطی 
تولید  برای  را  تعادل  بهترین  و  نموده  بررسی 

انعطاف پذیر و دینامیک تولید پیدا کند.

برای مثال، ما می توانیم یک پارامتر ثانویه مانند 
را  ورودی  هوای  به  نسبت    EAF خروجی  غبار 
انتخاب نموده و در مورد آن بحث کنیم. شکل 2 
یک سناریوی عملیاتی معمول در آمریکای شمالی 
دستی  پایین  اکسیژن  ثبت  و  گیری  اندازه  شامل 
از  اهمیت منتج  )DS(، هوای اضافی محاسباتی و 
هم افزایی زیست محیطی EAF را نشان می دهد. 
هوای اضافی ورودی، چه به صورت هوای مورد نیاز 
احتراق و چه به صورت هوای ناخواسته ]نشتی[، به 
به محیط زیست  بر مسائل مربوط  طرق مختلفی 
با  مستقیم  ارتباط  موضوع  این  می گذارد.  تاثیر 
و ظرفیت جذب  گازهای خروجی  کانال  از  تلفات 
گازهای  اضافی  تولید  باعث  که  دارد  ]حرارت[ 
کیسه  سیستم  برای  الزامات  افزایش  و  خروجی 
فیلترهای بسیار بزرگتر شامل پروانه ها می شود. 
و  گذاری  سرمایه  های  هزینه  تواند  می  کار  این 
بهره برداری را به طور قابل توجهی افزایش دهد. 
همچنین ارتباط غیرمستقیم با بازدهی گرماگیری، 
افزایش فعالیت های نگهداری و تعمیرات و کاهش 
عمر مورد انتظار تجهیزات به علت حجم باالتر از 
نیاز گازهای خروجی و البته سایش و فرسایش زیاد 
دارد. شرایط منتج شده از این سناریو عبارتند از: 
خنک  قابلیت  احتراق،  و  اختالط  ضعیف  بازدهی 
گازهای  اضافی  انتشار  آب(،  )بدون  خشک  کاری 
انتقال  زیرسقف،  هوای  کیفیت  کاهش  خروجی، 

حرارت ضعیف و مصرف انرژی باالتر.

EAF  تجهیزات سیستم کنترل غبار

EAF معموال منبع اصلی انتشار گازهای گلخانه ای 

غبار  کنترل  سیستم  به  و  است  ذوب  کارخانه  در 
مجهز می باشد. بسته به طرح جانمایی و خصوصیت 
فرآیند، سیستم های کنترل غبار می توانند اجزای 

مختلف، اما معموال موارد زیر را داشته باشند: 

سیستم اولیه )سوراخ چهارم( )زانویی سقف،  �
محفظه بیرونی احتراق، مجرای خنک شونده 
با آب، محفظه پاشش )اسپری( یا خنک کننده 
تابشی، کانال خشک و دمپر کنترل جریان(، EAF شکل 3 - اجزای متعارف سیستم کنترل غبار
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EAF  منافع هم افزائی زیست محیطی

نظرات
محیط زیست

)بطور کلی(

تولید 

دالر بر تن

بهینه سازی / هم افزایی

برنامه اقدام

مرحله 1 )پارامترهای اولیه(

kWh/tonLSآریآریمصرف کمتر، هزینه کمتر، اثرات زیست محیطی کمتر

مصرف O2آریآریامکان صرفه جویی، مصرف اثربخش، منافع پایین دستی

مصرف گاز طبیعیآریآریامکان صرفه جویی، مصرف اثربخش، منافع پایین دستی

مصرف کربن شارژ سبدی / تزریقیآریآریامکان صرفه جویی، مصرف اثربخش، منافع پایین دستی

مصرف مواد افزودنی، روغن هاآریآریامکان صرفه جویی، مصرف اثربخش، منافع پایین دستی

مثال: نسبت هزینه قراضه به هزینه کل، چگونگی مصرف، 
منافع پائین دستی

مصرف قراضهآریآری

شیوه عملیات / ترکیب سربارهآریآریتامین شیوه مناسب عملیات سرباره پفکی

بهره دهیآریآریاثر مستقیم بر نتیجه نهایی و محیط زیست

مرحله 2 )پارامترهای ثانویه(

جلوگیری از مکش کمتر / بیشتر از اندازه الزم، سرباره 
زیاد / افزایش غبار

مکش و کیفیت )گاز خروجی(  EAFآریآری

شرایط یکنواخت، کنترل بهتر، زمان پاور-آن کوتاه، 
تلفات الکتریکی کم

شکل هندسی و دریچه های کورهآریآری

نسبت گازهای خروجی به هوای ورودی آریآریبهبود بازدهی عملیات، مصرف انرژی کمتر
EAF

مصرف الکترودآریآریامکان صرفه جویی، مصرف اثربخش، منافع پایین دستی

بهبود عملیات، نگهداری و تعمیرات کمتر، زمان توقف 
کمتر

نگهداری و تعمیر سیستم گاز خروجیآریآری

مصرف انرژی پمپ / پروانهآریآریطراحی و ظرفیت عملیاتی و مصرف

طراحی محفظه کیسه فیلترها و منافع زیست محیطی 
عملیات

بازدهی / شرایط فیلتر کردنآریآری

مصرف آب خنک کنندهآریآریامکان صرفه جویی، مصرف اثربخش، منافع پایین دستی

EAF جدول 1- تولید و منافع زیست محیطی

سیستم ثانویه )کالهک سایه بانی )کانوپی(، کانال خشک و دمپر  �
کنترل جریان(،

سیستم ترکیبی )محفظه مخلوط کردن و سیستم مخزن کیسه  �
فیلترها با پروانه ها، نوع فشار مثبت یا منفی(.

شکل 3 اجزای معمول سیستم کنترل غبار EAF را نشان می دهد. 
هر جزء ارتباط مستقیم با پارامترهای زیست محیطی دارد که در آن 
طراحی و عملیات می توانند برای دستیابی به هم افزایی بیشتر بهینه 
شوند. اما از آنجا که همه چیز به منبع تولید مربوط می شود، تمرکز 

اصلی باید همیشه بر روی کوره باشد. 

نسخه کامل این مقاله )شامل تکنولوژی های زیست محیطی EAF ، مثال بهینه سازی  EAF و نمونه های بهینه سازی شده در کارخانجات 
فوالدسازی ژاپن ( را در سایت www.chilAnonlinE.com مطالعه بفرمایید.
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Í  مقدمه
فوالد خام با دو روش کلی یعنی تهیه آهن خام )یا چدن مذاب( در کوره بلند یا احیای مستقیم سنگ آهن، ذوب آهن 
اسفنجی و قراضه در کوره های الکتریکی از فایل قوسی الکتریکی انجام می شود. گفتنی است که بیش از 70 درصد 
فوالد دنیا به روش کوره بلند تولید می شود در حالی که صنعت فوالد ایران، مسیر کاماًل متفاوتی را طی می کند و سهم 

کوره های قوس الکتریکی بیشتر است. 
انتخاب هرکدام از روش های تولید فوق به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. مواد اولیه و قیمت انرژی را می توان جزو 
اثرگذارترین پارامترهای اثرگذار در این حوزه ذکر کرد. زغالسنگ و کک را می توان از مواد اولیه اصلی مورد استفاده در 
تولید فوالد به روش کوره بلند نام برد. بنابراین وجود منابع گاز طبیعی فراوان و به نسبت ارزان و همچنین ذخایر عظیم 

سنگ آهن مرغوب، از مهمترین دالیل توسعه روش کوره های قوس الکتریکی در ایران به شمار می رود.
 مرتضی آقاجانی 
   )مدیــرعامــل  

)MME شـــرکت   

ایران، بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی

آهن اسفنجی یکی از مواد اولیه ای محسوب می شود که از آن برای 
تولید فوالد خام توسط کوره های قوس الکتریکی استفاده می شود. آهن 
اسفنجی محصول احیای مستقیم گندله سنگ آهن است. این محصول، 
عیار باالیی دارد و با توجه به کمبود ضایعات آهن، افزایش قیمت و 
مشکالت محیط زیستی ناشی از استفاده آن، مورد توجه قرار گرفته است.

از  و  رود  می  شمار  به  اسفنجی  آهن  تولیدکننده  بزرگترین  ایران 
روش های گوناگونی برای تولید این محصول در کشور استفاده می شود 
که منشا خارجی داشته و همواره با محدودیت هایی مواجه هستند؛ 
بنابراین واحدهای صنعتی در طول سالیان مختلف تالش کرده اند تا 
این موانع را به حداقل برسانند. برای نمونه با ایجاد شرایط مختلف 
جهت بهبود ورودی گندله، کسب متالیزاسیون باالتر یا نرخ بهره وری 
بیشتر، اقدامات متعددی را انجام داده و طرح هایی را با هدف بهبود 
شرایط تولید ارائه کرده اند. بنابراین این تکنولوژی ها در مسیر خود، 
با پیشرفت و بهبودهایی مواجه شده است. در همین راستا متخصصان 
کشور که با تکنولوژی های احیایی آشنایی کامل داشتند، تغییرات و 
اصالحات متعددی را انجام داده و روشی را ابداع کردند که مزیت های 
روش های قبلی را دارا باشد و نقاط ضعف آنها را برطرف نموده و گاهی 

رو به جلو در کمیت و کیفیت و مصارف انرژی و راندمان باشد.

متخصصان ایرانی براساس اصول علمی و تجربیات خود، از یک ایده 
روش احیای جدیدی را تحت عنوان PERED ابداع کردند که در آن 
امکان تولید محصوالت متنوعی همچون احیای مستقیم سنگ آهن 
نیاز  با  مطابق   HDRI و   )HBI( اسفنجی  آهن  گرم  بریکت   ،)DRI(
شده  یاد  تکنولوژی  در  محصوالت  تولید  برای  دارد.  وجود  مشتری 
می توان از گاز طبیعی یا گاز سنتز استفاده کرد. واحدهای احداث شده 
با این تکنولوژی می توانند هر ساله با ظرفیت حدودی 400 هزار تن تا 

یک میلیون و 800 هزار تن آهن اسفنجی تولید نمایند. 

روش جدید تولید آهن اسفنجی 

تولید  برای  شده  سازی  بهینه  روشی  توان  می  را   )PERED( پِِرد 
عنـــوان  تحــــت  تکنولــــوژی  این  دانست.  اسفنجی  آهن 
)PERED (PERSIAN REDuCTION، در آلمان و تحت لیسانس شرکت 
ایرانی MME به ثبت رسیده است. بهره گیری از این روش جدید برای 
تولید آهن اسفنجی نسبت به روش های سابق مزیت هایی را به دنبال دارد.

از  اسفنجی،  آهن  تولید  و  آهن  گندله  احیای  برای  این،  بر  سابق 
روش های دیگر با تکنولوژی وارداتی در داخل کشور استفاده می شد. 
بنابراین واحدهایی که از این تکنولوژی بهره می گیرند، موظف هستند 
هزینه ای را تحت عنوان حق امتیاز و بهره برداری و عضویت در کلوپ 
به صاحب آن در خارج پرداخت کنند. اما در حال حاضر از آنجا که 
تکنولوژی جدید توسط متخصصان ایرانی ابداع شده و به ثبت رسیده 
است، واحدهای داخلی از پرداخت این گونه هزینه ها معاف خواهند بود. 
بنابراین در همین ابتدای امر، کاهش هزینه های تولید را به همراه دارد. 

تفاوت PERED با دیگر روش های تولید آهن اسفنجی 

تغییرات  دارند.  گذشته  های  روش  با  هایی  تفاوت  تکنولوژی جدید 
ایجاد شده در کوره های جدید عبارتند از:

با . 1 در تکنولوژی جدید، ورود گاز احیایی نه از یک داکت بلکه 
یکنواختی  بنابراین  می شود.  انجام  مجزا  داکت  دو  از  استفاده 
و هموژنی گاز احیایی افزایش می یابد و می توان کنترل آن را 

بیشتر از روش های قبل در اختیار داشت. 

شکن . 2 کلوخه   3 اسفنجی،  آهن  تولید  قدیمی  های  روش  در 
باالیی، میانی و پایینی استفاده می شود در حالی که در روش 

PERED، یکی از کلوخه شکن ها حذف شده اند.

روش بهینه تولید آهن اسفنجی با تکنولوژی 
PERED
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کوره . 3 به  اختاپوسی  صورت  به  گندله  معمول،  های  روش  در 
تزریق می شد. اما در طرح جدید PERED، لوله تغذیه دیگری 
برای ورود گندله در مرکز کوره نیز تعبیه شده است. این امر 
موجبات یکنواختی و تامین یکنواخت خوراک را فراهم می کند 
نیز،  داد. همین موضوع  افزایش خواهد  را  کارایی  نهایت  در  و 
می تواند یکی از عواملی باشد که زمینه را برای حذف یکی از 

کلوخه شکن ها مهیا می کند.

در روش های دیگر از لوله هایی با قطر 8 اینچ به عنوان ریفورمر . 4
استفاده می شود. اما در طرح جدید برای پلنت های هشتصد 
هزار تنی، این قطر تا 10 اینچ افزایش یافته است که موجبات 
کاهش تعداد لوله ها را فراهم می کند و اندازه نهایی محفظه 

ریفورمر هم کوچکتر می شود.

در روش جدید از کاتالیست منحصر به فردی استفاده می شود. . 5
و  کند  تسریع می  را  احیایی  گازهای  کاتالیست، شکست  این 

طول عمر بیشتری نیز دارد.

در طرح جدید از کمپرسورهای سانتریفیوژی زیمنس استفاده . 6
می شود. این جایگزینی، آزادی عمل بیشتری را ایجاد می نماید و 
هزینه های مصارف برق و ... و نیز سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

در طرح جدید تولید آهن اسفنجی برای پلنت های هشتصد . 7
هزار تنی، رکوپراتور )سیستم بازیاب حرارتی( به صورت معکوس 
نصب شده است. نحوه نصب تجهیز یاد شده، این امکان را فراهم 
می آورد تا در زمان تعمیر تجهیزات، باندل ها با سهولت بیشتر 

و طی زمان کمتری از رکوپراتور خارج شوند. 

و . 8 است  شده  کم  کوره  باالی  خالی  فضای   PERED روش  در 
ارتفاع کوره نیز به علت تفاوتی که در نوع تزریق شارژ انجام شده 
و پیش تر هم به آن اشاره شد، کوتاه تر شده است. داکت جانبی 

خروجی گاز به دو داکت از روی سقف تغییر یافته است. 

در کوره های موجود خنک کردن کوره به صورت نقطه ای و . 9
 ،PERED سپس درخت کریسمس انجام می شود. اما در روش
خنک کنندگی از طریق خط محیطی انجام می شود. بنابراین 
خنک کاری در روش جدید از توزیع، اثرگذاری و کارایی بیشتری 

برخوردار است.

پارامترهای . 10 کنترل  و  برد  می  بهره  بخار  تزریق  از  ریفورمر   
ریفورمینگ را بهتر کرده است. 

با استفاده از تزریق گاز در ناحیه میانی کوره، بهره وری افزایش . 11
پیدا می کند. 

تمامی تغییرات یاد شده در نهایت موجبات بهبود فرآیند احیا می شود 
و مزیت هایی را به دنبال دارد: کاهش میزان سرمایه گذاری اولیه یکی 
از مهم ترین مزیت های روش PERED به شمار می رود. در طرح جدید 
انتظار می رود که دما کاهش یابد و از حجم ورود گازهای آالینده به 
اتمسفر کاسته شود. این طرح به افت مصرف آب، برق و گاز منجر می شود 
و بهبود شاخص های مصرف انرژی را دربر خواهد داشت. در نهایت نیز 
انتظار می رود تا از هزینه تعمیر و نگهداری در این روش کاسته شود.

آینده آهن اسفنجی در گرو تکنولوژی های جدید 

تکنولوژی PERED تاکنون در 4 پروژه استانی احیا آهن اسفنجی در دست 
اجرا است. شادگان، میانه، نی ریز و بافق، طرح هایی هستند که در آنها 
از تکنولوژی جدید PERED برای تولید آهن اسفنجی استفاده می شود. 

در خرداد ماه امسال مشعل های ریفورمر فوالد شادگان روشن شد و در 
پروسه راه اندازی گرم قرار گرفت و در حال حاضر شاهد تولید آزمایشی 
آهن اسفنجی در طرح شادگان می باشیم. پروژه های میانه و نی ریز هم به 
ترتیب هر کدام ظرف مدت یک ماه بعد از اتمام پروژه اول در مسیر تولید 
قرار خواهند گرفت. پروژه بافت از سایر طرح ها عقب تر است اما انتظار 
می رود در سال جاری، همه طرح های یاد شده به بهره برداری برسند.

 با توجه به یکسان بودن تکنولوژی پروژه های احیای شرکت MME در 
طرح های استانی قطعاً تجارب حاصله از راه اندازی طرح فوالد شادگان، 
در سایر پروژه ها بکار گرفته خواهد شد. در حال حاضر با راه اندازی 
رفرنس خوبی   ،PERED روش  به  استانی  مستقیم  احیاء  واحد  اولین 
برای این تکنولوژی بوجود آمده است و لذا با توجه به نتایج بسیار خوب 
حاصل شده و بومی بودن این تکنولوژی، بازارهای جدیدی برای شرکت 

MME در داخل و خارج از کشور ایجاد می گردد.

 نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که با توجه به سیاست های 
کشور مبنی بر استفاده حداکثری از توان داخل و توجه خاص به موضوع 
اقتصاد مقاومتی، می بایست جهت گیری و سیاست گذاری های کالن 
به نحوی باشد که ساخت سایر پلنت های احیای مستقیم در کشور بر 
مبنای استفاده از تکنولوژی PERED انجام پذیرد. گفتنی است که زمان 
معقول برای اجرای چنین طرح های از زمان آغاز کار تا مرحله نهایی 

بهره برداری، حداکثر 2 تا 2.5سال خواهد بود. 

متاسفانه مشکالتی همچون عدم تامین مالی مناسب در دوره فعالیت 
دولت قبلی، مانع از اجرایی شدن این طرح ها شدند. تا جایی که اجرای 
این پروژه ها نزدیک به 10 سال زمان برد. همچنین گذشت زمان نیز 
مسائلی چون فرسودگی تجهیزات را پدید آورد و لذا واحدها برای راه 
اندازی مجدد گارانتی ها و سرویس مجدد این دستگاه ها، هزینه های 
که  بود  غافل  نکته  این  از  نباید  بنابراین  متحمل شدند.  را  ای  اضافه 
دوره زمانی راه اندازی و رسیدن به محصول در این طرح های جدید، 
به دلیل برخی  از سوی دیگر  تازگی تکنولوژی و  به علت  از یک سو 
در  متداول  های  زمان  تر  تجهیزات، طوالنی  برای  یاد شده  مشکالت 
راه اندازی واحدهای میدرکس خواهد بود. البته انتظار می رود در آینده 
و با کسب تجربیات حاصل از راه اندازی و تحقق پارامترهای مورد انتظار 
در تکنولوژی پرد، طرح های آتی کشور برای تولید آهن اسفنجی با بهره 

گیری از این روش، احداث شوند. 

همچنین تکنولوژی های میدرکسی که در گذشته احداث شده اند را 
می توان تا حدودی و نه صد درصد، بهبود بخشید و به PERED تبدیل 
کرد. این طرح برای فوالد خوزستان انجام شد و طی آن، ظرفیت 650 
هزار تنی این واحد به 850 هزار تن ارتقا یافت. یعنی 30 درصد افزایش 
نتیجه حتی واحدهای قدیمی  ایجاد شد. در  تغییرات  این  با  ظرفیت 
می توانند از مزیت های این روش در جهت بهبود عملکرد خود استفاده 

کنند البته اگر با مشکل لیسانس میدرکس مواجه نگردد.
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• شیرین نیکو حرف
• وحید یعقوبی

) انجمن تولید کنندگان فوالد ایران(

تولید فوالد خام و کل محصوالت فوالدی طی سه ماهه سال 95 و  96                                                                                                                 
واحد: هزار تن

در سه ماهه نخست سال 96 نسبت به مدت مشابه در سال 95  �
، 244 هزار تن به تولید بیلت و بلوم کشور اضافه شده است اما 
صادرات بیلت و بلوم در همین مدت 39 هزار تن افزایش داشته 
است. لذا 205  هزار تن به مصرف بیلت و بلوم داخلی کشور 
اضافه شده که نمود آن در افزایش 70 هزار تنی تولید و 119 

هزار تنی صادرات میلگرد مشهود است.

تقریبا در همه محصوالت فوالدی به جز تیرآهن و همچنین در  �
فوالد خام، رشد تولید را مشاهده می کنیم. روند مصرف ظاهری 
اکثر  در  رشد  دهنده  نشان  پیش  های  ماه  با  مقایسه  در  نیز 
محصوالت است به طوری که یا رشد مثبت داشته اند یا کاهش 
مصرف کمتر شده است. بنابراین شاید بتوان گفت بهار فصل ورود 

فوالد به دوره پیش رونق بوده است!

تولید، واردات، صادرات، مصرف و روند قیمتی فوالد 
ایران در بهار 96

بهار فوالد به روایت آمار

مصرف ظاهری فوالد خام و محصوالت فوالدی طی سه ماهه سال 95 و  96
واحد: هزار تن
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سهم فوالد خام و محصوالت فوالدی از تولید، واردات و صادرات فوالد  در سه ماهه سال 96

افت شدید صادرات ورق فوالدی به دلیل تغییر سیاست فوالد  �
مبارکه در جهت تنظیم بازار داخل و البته مسائل حاشیه ای در 
خصوص بررسی های یوروفر برای اعمال محدودیت های وارداتی 
بر روی ورق گرم ایران برجسته ترین نکته صادراتی فوالد ایران 
در بهار 96 بوده است. 3 برابر شدن صادرات اسلب فوالدی و رشد 
قابل مالحظه صادرات میلگردهای کالف خبرهای امیدوارکننده ای 
است. کرده  متمایز  قبل  های  ازبهار سال  را  بهار 96  که  است 

سهم بیش از 40 درصدی واردات ورق های سرد و پوشش دار در  �
حالی که ظرفیت معطل مانده زیادی در کارخانجات بخش خصوصی 
کشور وجود دارد، نکته غم انگیز آمار واردات بهار 96 فوالد ایران 
است. آیا منافذ تعرفه ای برای واردات این ورق ها وجود دارد یا این 
واردات ورق هایی را شامل می شود که در ایران تولید نمی شود؟

واردات فوالد خام و محصوالت فوالدی طی سه ماهه سال 95 و  96
واحد: هزار تن
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مقایسه حجم معامالت شمش و میلگرد بورس کاال در چهار ماهه سال 1396 و 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

روند قیمت داخلی و جهانی میلگرد طی 4 ماهه نخست سال 96

روند قیمت داخلی و جهانی شمش طی 4 ماهه نخست سال 96
























