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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. �
چاپ مطالب و تصاویر این نشریه با ذکر منبع بالمانع است. �
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انتظار از دولت برای بهبود روند بازار 
و رفع گلوگاه های صنعت فوالد

  سید حسین احمدی
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان

فوالد صنعتی استراتژیک با نیاز به نقدینگی باال است؛ بنابراین نقش تامین مالی در این صنعت بسیار 
تعیین کننده است. یکی از مهمترین انتظارات تولیدکنندگان فوالد از دولت محترم ساماندهی ابزارهای 
تأمین مالی و تزریق نقدینگی به این صنعت است. با توجه سیاستگذاری هایی که از سوی مقامات و 
مسئوالن دولتی مطرح می گردد و به تناسب مهار تورم و کاهش نرخ سود سپرده ها ضروری است نرخ 

سود تسهیالت بانکی نیز اصالح شود که هنوز این اتفاق رخ نداده است.

این نکته نه تنها برای صنعت فوالد بلکه برای سایر صنایع نیز مهم است اما چون صنعت فوالد با 
نقدینگی باالیی مواجه است و سهم تامین مالی از قیمت تمام شده این صنعت باالست، انتظار می رود 

این مسئله یکی از اولویت های حیاتی در دولت دوازدهم باشد.

موضوع بعدی به اتفاقاتی که در حوزه الکترود رخ داده باز می گردد. شاهدیم سهم الکترود در قیمت 
تمام شده تولید فوالد با رشد 10 برابری همراه بوده و به بیش از 20 درصد رسیده است. این مسئله بهای 
تمام شده فوالد را به شدت افزایش داده است. به نظر می رسد مسئله الکترود یکی از چالش های صنعت 
فوالد نه در ایران بلکه در کل دنیا باشد. اگر این مسئله استمرار پیدا کند باید شاهد تعطیلی ظرفیت های 

تولیدی فوالد خام دنیا باشیم و در نتیجه با روند کاهشی تولید فوالد در دنیا مواجه خواهیم شد.

در فضایی که احتمال می رود یک یا دو سال دیگر به طول انجامد تا به یک پایداری نسبی برسد، شاهد 
تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید فوالد در ایران نباشیم باید همه شامل دولت، انجمن و تولیدکننده 
به مدیریت تولید به نحوی کمک کنند تا بار اضافه بر دوش این بخش از اقتصاد تحمیل نشود چون 

ظرفیت های خوبی در صنعت فوالد ایجاد و به ثمر رسیده است و باید این روند مثبت ادامه دار باشد.

آستانه تحمل صنعت فوالد با توجه به چالش ها و مشکالتی که وجود دارد سنگین شده اما توانسته ایم 
به یک پایداری نسبی در زمینه صادرات برسیم و تاحدودی بهبود در این صنعت حاصل شد اما باید 

تالش کرد شوک جدیدی به این صنعت وارد نشود.

همچنین برخی مباحث و نگرانی های مطرح شده در صنعت فوالد و از سوی بعضی تولیدکنندگان نوعی 
خودزنی در این صنعت به شمار می آید چراکه این صنعت مشکلی در تامین خوراک واحدهای موجود 

در زنجیره به ویژه نوردکاران ندارد.

باوجود تمامی تالش هایی که دولت یازدهم در توازن زنجیره انجام داده و ظرفیت سازی های خوبی که 
صورت گرفته اما به جهت افزوده شدن ظرفیت های جدید در حوزه احیا و ذوب، اکنون گلوگاه اصلی 
در صنعت فوالد کشور کمبود کنسانتره است. به عبارت دیگر تقریبا مسئله کمبود گندله حل شده اما 
کسری کنسانتره در حال تبدیل شدن به گلوگاه جدی صنعت فوالد است و دغدغه اصلی واحدهایی 

است که به مرحله راه اندازی رسیده اند.

بنابراین دولت باید هر اقدامی در راستای رفع این گلوگاه اصلی و محدود کردن یا ممنوعیت صادرات 
و بهبود فرآیند تولید کنسانتره بردارد و در این مسیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و انجمن سنگ 

آهن می توانند کمک کننده باشند.



































  محمدرضا خسروی راد مدیر عامل شرکت فوالد بوتیای ایرانیان 
کرمان  بوتیای  سازی  گندله  آزمایشی  تولید  خبرکه  این  اعالم  با 
آغاز شد گفت: تولید آزمایشی گندله سازی فوالد بوتیای ایرانیان 
کرمان با ۵0 درصد ظرفیت اسمی در حال انجام است. وی افزود: 
انرژی و کاهش مصرف  این مجتمع کاهش مصرف  از مزیت های 

آب است.
 2.۵ ظرفیت  با  گندله سازی  این  اجرایی  عملیات  است،  گفتنی 
راه اندازی   ۹۶ خرداد   در  و  شده  شروع   ۹2 سال  از  تن  میلیون 
آزمایشی شده و پیش بینی می گردد این پروژه تا یک ماه آینده به 

ظرفیت اصلی خود برسد.
حجم سرمایه گذاری در این پروژه 4 هزار میلیارد تومان است که 
حدود 3 هزار میلیارد تومان آن صرف پروژه های زیرساختی می شود 
و با بهره برداری کامل از پروژه حدود2 هزار نفر به صورت مستقیم و 

20 هزار نفر به  صورت غیر مستقیم صاحب شغل می شوند.

 خلیل قاسمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
اظهار داشت: میزان تولید فلزات اساسی در استان هرمزگان روند 
صعودی داشته به طوری که تولید شمش فوالد 4۵ درصد افزایش 

یافته است. 
وی گفت: از ابتدای سال تاکنون تولید فلزات اساسی ازجمله شمش 
صعودی  روند  روی  کنسانتره  و  شمش  اسفنجی،  آهن  فوالدی، 
خوبی داشته است به نحوی که آمارهای خوب حاکی از رشد این 

محصوالت نسبت به مدت مشابه دارند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان افزود: میزان تولید 
شمش فوالدی از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹07 هزار تن بوده که 

نسبت به مدت مشابه، 4۵ درصد رشد را نشان می دهد.
وی در ادامه به تولید آهن اسفنجی اشاره نمود و خبر داد: این قلم 
نیز تولیدی بالغ بر یک میلیون و 2۶1 هزار تن داشته که ۵0 درصد 

رشد در مقایسه با مدت مشابه دارد.

تولید آزمایشی گندله سازی مجتمع بوتیای 
کرمان

افزایش 45 درصدی تولید شمش فوالد در استان 
هرمزگان

  امــیرحسین نادری معـــاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه 
این  آتی  سال  بودجه  و  مبارکه  فوالد  پتانسیل هاي   درباره  اصفهان، 
شرکت گفت: با توجه به بهره برداری از چند طرح توسعه فوالد مبارکه 
در سال آینده، بودجه سال ۹7 با در نظر گرفتن رشد کمی و کیفی 
محصوالت تدوین خواهد شد. به لحاظ حجمی بیش از 7.۵ میلیون تن 
محصول تولید خواهیم کرد اما نکته قابل تأمل آن است که طرح هاي  
برای  افزایش ظرفیت کمی و هم  به منظور  توسعه فوالد مبارکه هم 
ارتقای کیفی محصول است. هرچه کیفیت محصوالت تولیدی بهبود 
یابد، حاشیه سود محصول افزایش خواهد یافت؛ ضمن اینکه تأمین نیاز 

بازار تسهیل خواهد شد.
در  رشد  به  رو  وضعیت  تداوم  صورت  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
بازارهای جهانی، سال آینده از بهترین سال هاي  فوالد خواهد بود؛ به 
نحوی که هم در حوزه سودآوری و هم در حوزه سرمایه گذاری موقعیت 

مناسبی خواهیم داشت.
شامل  مطلوبی  بورسی  پرتفوی  از  مبارکه  فوالد  شرکت  همچنین 
»ومعادن«، »هرمز«، »کگل«، »کچاد«، »وتوکا« و... برخوردار بوده است 
و به نظر می رسد در سال ۹7 بابت سود سرمایه گذاری ها، سودآوری 

»فوالد« نیز رشد کند.
شایان ذکر است سهام فوالد مبارکه اصفهان که در سال ۹۵ بازدهی 4 
درصدی را کسب کرده بود، از ابتدای سال جاری تا پیش از معامالت منتهی 
به 1۹ شهریورماه، بازدهی 43 درصدی را عاید سهامداران خود کرد.

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه اصفهان:
سهام »فوالد« در سال 97 با سود سرمایه گذاری ها 

رشد می کند

 به گزارش چیالن، براساس جدیدترین آمار انجمن جهانی فوالد تولید 
فوالد خام ایران در 8 ماه نخست سال 2017 )ابتدای سال 2017 تا 
پایان آگوست 2017( با رشد 1۵.7 درصدی به بیش از 13میلیون تن 
رسید درحالی که در مدت مشابه سال قبل 11 میلیون و ۶21 هزار 
تن بود. این میزان سبب شد رتبه ایران در همان رتبه چهاردهم در 
جهان باقی بماند و بعد از کشورهای چین، ژاپن، هند، آمریـــکا، کره 
جنــوبی، روسیه، آلمان، ترکیه، برزیل، ایتالیا، تایوان، اکراین و مکزیک 

قرار گیرد.

بر اساس گزارش انجمن جهانی فوالد
رتبه چهاردهم جهانی تولید فوالد ایران تثبیت شد

اخبار داخلی
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 به گزارش چیالن، محمدرضا صفی خانی، رئیس سازمان صنعت، 
ایسنا خبر داد: متأسفانه  با  معدن و تجارت لرستان در گفت وگو 
کارخانه فوالد صدر خرم آباد که فعالیت خود را حدود ۶ سال پیش 

آغاز کرده بود به علل مدیریتی دچار مشکل شده است. 
این کارخانه با استفاده از پیمانکاری و با پرداخت دستمزد فعالیت 
می کرد اما هم اکنون مدیریت آن با پیمانکار دچار اختالف شده 

است.
وی با بیان اینکه مدیر کارخانه حاضر نیست که در راستای حل 
اختالف اقدامی انجام دهد، ادامه داد: این واحد به بانک های زیادی 
مقروض بوده و تنها از بانک انصار ۵0 میلیارد تومان طلبکار است و 

توانایی پرداخت آن را ندارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه هم 
اکنون سرمایه گذاری برای توسعه طرح ورود پیدا کرده که به دنبال 
هزینه های  که  است  معتقد  پیمانکار  افزود:  هستیم،  آن  فاینانس 
جاری باال بوده و باید کاهش پیدا کنند اما مدیریت کارخانه برای 

مذاکره اقدام نمی کند. 

  طاهر هدایتی، مدیر پروژه در شرکت جهان فوالد سیرجان ضمن بیان این مطلب که بخش عمده 
محصوالت تولیدی در فاز یک احیای مستقیم شرکت جهان فوالد سیرجان به کشورهای هند و 
بحرین صادر می شود گفت: با توجه به کیفیت مطلوب آهن اسفنجی فوالد سیرجان در حال رایزنی 

برای صادرات به کشورهای اروپایی هستیم.
وی درخصوص فاز 2 احیای مستقیم کارخانه نیز اظهار داشت: در حال حاضر در حال شناسایی 
کنسرسیومی برای اجرای پروژه به صورت EPCF هستیم و در این رابطه شرکت های بسیاری از 

اروپا استقبال کرده اند و در حال بررسی و شناسایی آنها هستیم.  
هدایتی به پیشرفت فیزیکی 3۵ درصدی فوالدسازی جهان فوالد سیرجان هم اشاره ای داشت و 
گفت: به دلیل شرایط موجود بازار و کمبود نقدینگی، روند اجرای پروژه کند شده اما امیدواریم 
در آینده نزدیک و با توجه به تغییرات ایجاد شده در فضای بین المللی، بتوانیم با دریافت فاینانس 

پروژه را به اتمام برسانیم.
وی ادامه داد: درمورد پروژه نورد مقاطع طویل در این کارخانه نیز باید بگویم، واحد میلگرد با 

پیشرفت بیش از 7۵ درصد و با تسهیالت داخلی در حال اجراست.
مدیر پروژه جهان فوالد سیرجان اظهار داشت: با اجرای فاز دو در جهان فوالد سیرجان، زنجیره 

فوالدی از احیای مستقیم و شمش تا قطعات فوالدی طویل در برنامه کار قرار گرفته است.

اکسین  فوالد  شرکت  تولید  حوزه  ارشد  مدیر  آسیابان،  امین   
گفت: فوالد اکسین برای نخستین بار توانست ورق عریض با گرید 
 200 و  هزار  سه  عرض  و  میلیمتر  هشت  ضخامت  با   A537cl1

میلیمتر را تولید نماید.
اکسین خوزستان  فوالد  بزرگ شرکت  این دستاورد  به  اشاره  با  وی 
اظهار کرد: این نوع ورق در ساخت مخازن تحت فشار در صنایع نفت 
و گاز کاربرد وسیعی دارد و تاکنون نیز خارج از کشور تهیه می شده 
به همت  اما  شد  می  کشور  از  زیادی  ارز  خروج  باعث  امر  همین  و 
تالشگران داخلی موفق شدیم کشور را از ورود این نوع ورق بی نیاز 

کنیم.
این شرکت  داد:  ادامه  اکسین  تولید شرکت فوالد  ارشد حوزه  مدیر 
امید است  و  را داشته  نوع ورق  این  از  باالیی  تولید ظرفیت  توانایی 
باتوجه به سال اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل، شرکت های 
داخلی از سرمایه هاي  داخلی حمایت کنند. وی همچنین با اشاره به 
تست هاي  کیفی صورت گرفته برروی این محصول گفت: ورق عریض 
با گرید A537cl1 پس از فرایند عملیات حرارتی نرماالیزینگ مورد 

استفاده قرار می گیرد.

کارخانه فوالد صدر خرم آباد تعطیل شد

فوالد سیرجان ایرانیان صادرات به اروپا را هدف گذاری کرده است

تولید ورق 8 میلیمتری مخازن تحت فشار نفت در 
فوالد اکسین خوزستان

زاده  تقی  ناصر  چیالن،  گزارش  به   
ضمن بیان این مطلب که دست یابی به 
رکوردهای تولید درماه های اخیر در گل 
گهر نشان داد این شرکت صنعتی شده 
است، گفت: گل گهر در بخش کنسانتره 
بیشتر از ظرفیت اسمی کار می کند و 
در واحدهای گندله سازی زودتر از موعد 
این  که  است  رسیده  تولید  ظرفیت  به 
مطلب گویای این امر است که گل گهر 
صنعتی شده و می تواند طرح ها را در 
بازه زمانی کوتاهی راه اندازی و به بهره 

برداری برساند.
منظور  به  داریم  نظر  در  افزود:  وی 
رسیدن به اهداف عالیه شرکت تا پایان 
میلیون  به 1۵  را  تولید کنسانتره  سال 
تن و تولید گندله را به 10 میلیون تن 
برسانیم و درمجموع این دو بخش 2۵ 

میلیون تن تولید داشته باشیم.
وی برنامه دیگر گل گهر را استخراج 12 
میلیون تن سنگ آهن از معدن شماره 
یک این شرکت دانست و اظهار داشت: 
اقدامات مثبت صورت گرفته سبب شده 

تاکنون جلوتر از برنامه ها پیش رویم.

تولید کنسانتره و گندله گل گهر 
به  25میلیون تن می رسد
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 تقاضای فوالد در عراق به دنبال بازسازی مناطق آسیب دیده از 
جنگ بهبود می یابد. با توجه به آزادسازی چندین شهر بزرگ در 
عراق، این کشور یک برنامه 10 ساله برای بازسازی مناطق آسیب 
دیده از جنگ دارد و آن را به تصویب رسانده است. این برنامه از سال 
2018 آغاز خواهد شد. هنگامی که بازسازی آغاز شود قطعا تقاضای 

فوالد در کشور عراق افزایش می یابد.
این طرح شامل صرف هزینه هاي  بزرگ برای بازسازی زیرساخت ها 
و شهرهای آزاد شده می باشد. بازیگران منطقه ای و بین المللی سال 
بازسازی عراق  تا در مورد  آینده دیداری در کویت خواهند داشت 
پروژه  بازسازی شامل چندین  این  که  بنشینند  بررسی  و  بحث  به 
زیرساختی می تواند نزدیک به 100 میلیارد دالر هزینه نیاز داشته 
برای  عراق  نیاز  اکنون  گویند  می  عراق  بازار  اصلی  بازیگران  باشد. 

مصالح ساختمانی جهت بازسازی شهرهای تخریب شده زیاد است.
الزم به ذکر اســت که در ســــال 201۶ مصرف میلگـــرد عراق 
است.  یافته  پروژه هاي  ساختمانی کاهش  به علت کاهش سرعت 
تامین کنندگان سنتی عراق، اکراین و ترکیه هستند که صادراتشان 
به دلیل کمبود تقاضا به ترتیب 17 و 2۶ درصد افت داشت و در ۶ 

ماهه نخست امسال به 347 هزار تن و 127 هزار تن رسید.  
را  کشور  این  وضعیت  تواند  می  عراق  بازسازی  برای  جدید  برنامه 
تغییر دهد. تولیدکنندگان مقاطع طویل اکراین در پی بهبود تقاضا 
تولیدکنندگان  و  کرد  بهتر خواهند  را  عراق  بازار  در  وضعیت خود 
فوالد ترکیه نیز ممکن است حضور خود را در بازار گسترش دهد. 
به  که  نقدینگی  کمبود  مشکل  بینانه،  خوش  انتظارات  وجود  با 
شده  تشدید  زیاد  جنگی  هزینه های  و  نفت  قیمت  تضعیف  دنبال 
باشد. مذکور  ای  توسعه  برنامه  اجرای  راه  در  مانعی  است  ممکن 

آنتی  تعرفه هاي   پیشنهاد حذف  فوالدساز روسی   شرکت هاي  
پیشنهاد  این  کردند.  را مطرح  گرافیتی  الکترود  روی  بر  دامپینگ 
در پی کمبود الکترود و تشدید قیمت الکترود صورت گرفته است. 
گفتنی است کارگروه خدمات فدرال روسیه )FAS( به تازگی تعرفه 
ضد دامپینگ علیه واردات بزرگترین تامین کننده الکترود گرافیتی 
هند را در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 1۶.04 درصد به 32.83 درصد 
افزایش داد. این تصمیم تا ژانویه 2018 تنظیم شده و موثر خواهد 
بود. در ماه سپتامبر FAS قصد دارد مذاکراتی را به طور ویژه با وزارت 
صنعت و تجارت روسیه در زمینه مسائل تجارت خارجی داشته باشد.

 اوکراین در نظر دارد عوارض بندری را از اول ژانویه 2018 تا 20 
درصد کاهش می دهد. 

کابینه وزیران اوکراین تصمیم دارد از تاریخ اول ژانویه 2018 عوارض 
بندری را 20 درصد کاهش دهد. 

این کاهش به تمامی خدمات اعمال می شود. نخست وزیر اوکراین 
کسب  و  است  قیمت  گران  بسیار  ما  بنادر  هزینه هاي   می گوید، 
و کارها هم به طور مداوم مسئله کاهش هزینه خدمات را مطرح 

می کنند. 
وی گفته ما در حال حاضر بنادری را برای ایجاد رقابت برپا کرده ایم. 
کارشناسان معتقدند با اعمال این قانون در اوکراین، به طور متوسط 
0.۵ تا یک دالر در هر تن هزینه هاي  بندری را بسته به ترافیک بندر 

و نوع محموله کاهش دهد.

فوالدسازان روسی پیشنهاد حذف تعرفه الکترود را تقاضای فوالد در عراق افزایشی است
مطرح می کنند

اوکراین عوارض بندری  را تا 20 درصد کاهش می دهد

 کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اقدامات تنبیهی پیشنهادی توسط کمیسیون اروپا در مورد تجارت و واردات محصوالت ورق گرم از چهار مبدأ  
ایران، روسیه، اکراین و برزیل را رد کردند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز گذشته مخالفت خود را با طرح کلی ادعای آنتی دامپینگ ابراز کردند. آنها بر این باورند اگرچه اقدامات قبلی 
بسیار ضعیف بود اما طرح اخیر نیز بسیار سختگیرانه است.

به گزارش چیالن به نقل از متال اکسپرت، کمیسیون اروپا پیشنهاد تعرفه هاي  ضد دامپینگی ۵.3 تا 33 درصدی را به موازات قیمت حداقلی 
واردات یعنی 472.27 یورویی در هر تن را داده بود. یعنی قیمت هاي  فروش باالتر از 472.27 یورو از تعرفه واردات اتحادیه اروپا مستثنی است. 

همچنین کمیسیون اروپا، پیش از این، صربستان را  از پرونده مذکور مستثنی کرده بود.
این تصمیمات هنوز از سوی دولت و مقامات تایید نشده و اگر درست باشد پرونده ظرف دو هفته به کمیته تجدیدنظر ارجاع خواهد شد تا ایاالت 

به آنها رای دهند. به هر حال آخرین مهلت تصمیم گیری نهایی در این زمینه ۶ اکتبر است و جامعه فوالد زمان زیادی برای خروج از آن ندارد.

پرونده آنتی دامپینگ ورق ایران با مخالفت کشورهای اروپایی مواجه شد

اخبار خارجی
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محصوالت  تولیدکننده   Deacero کارخانه    
طرح  لغو  به  تصمیم  مکزیک  فوالدی  طویل 

کارخانه فوالد خود در کلمبیا را دارد. 

به گزارش چیالن، مکزیک در نظر داشت در این 
سرمایه گذاری  دالر  میلیون  بر 2۵0  بالغ  طرح 
گروه  و   Deacero شرکت  است  گفتنی  کند. 
تجاری G&J که بزرگترین واردکننده و شرکت 
تا  گرفته  تصمیم  است  کلمبیا  فوالد  بازرگانی 
پس از سه سال تالش، پروژه کارخانه فوالد در 
بارانکیال  را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم 
به دلیل عدم وجود تضمین در اتصال به سیستم 
است.  محلی  دهنده  اتصال  طریق  از  ملی  برق 
معتقدند  کلمبیا  محلی  مقامات  وجود  این  با 
بر  غلبه  برای  ای  توافق، گزینه  این  که طرفین 
مشکالت پیدا خواهند کرد تا پروژه در نهایت به 

مرحله نصب برسد و اجرا شود. 

به این ترتیب مقامات کلمبیایی اعالم کرده اند 
برق این کارخانه را تضمین می کنند و قدرت 
تحویل آنرا دارند اما به این شرط که ساخت و 
ساز این کارخانه تضمین شود که این موضوع نیاز 

به سرمایه گذاری قابل توجهی دارد.

 قابل ذکر است، در نیمه اول سال 201۵ اعالم 
شده بود این کارخانه در کمتر از 30 ماه آینده 
شد  خواهد  آماده   2017 سال  اواسط  یعنی 
و  به صورت ورق  فوالد  تن  و حدود 4۵0 هزار 
محل  براین،  عالوه  کرد.  خواهد  تولید  شمش 
چراکه  شد  انتخاب  بارانکیال  در  کارخانه  این 
سرمایه گذاری در آن به جهت نزدیکی به بنادر 

استراتژیک بوده و مورد استقبال است.

 براساس اعالم کمیته ملی تولیدکنندگان فوالد 
برای  کلمبیا  تقاضای  حاضر  حال  در  کلمبیا، 
محصوالت فوالدی 3.۶ میلیون تن تخمین زده 
می شود که تنها حدود 1.3 میلیون تن آن در 
کشور  این  در  فوالدی  شرکت   ۵ 201۶توسط 

تولید گردید.

Deacero مکزیک ساخت  کارخانه 
کارخانه فوالد در کلمبیا را لغو کرد

سازمان هاي   بزرگترین  از  یکی  مودی،   
پیش  بندی خدمات سرمایه گذاری  رتبه 
اواسط  تا  برزیل  فوالد  بینی کرده صنعت 
و حتی اواخر سال 2018 همچنان به روند 
ثابت خود ادامه خواهد داد. کارشناسان دلیل 
این پیش بینی را رشد اقتصادی ضعیف و 
پس  فوالد  صنایع  نابرابر  بهبود  و  بازیابی 
از رکود اقتصادی کشور برزیل می دانند. 
باربارا ماتوز، افسر ارشد اعتباری آژانس مودی 

خاطر نشان می کند، وضعیت اقتصادی مثل 
قبل نیست اما بازسازی صنعت فوالد برزیل 
هنوز ناپایدار و بی ثبات است. وی می گوید، 
بازسازی صنعت فوالد بر سرعت بخشیدن 
به تقاضا در بخش هاي  خاص متکی است. 
گفتنی است با وجود اینکه رکود اقتصادی 
پایان یافته اما رشد ضعیفی را در صنایع و 
کاالهای سرمایه ای و کاالهای بادوام و بخش 

ساخت و ساز شاهد هستیم.

صنعت فوالد برزیل در سال 2018 در ثبات خواهد بود

 شاخص قیمت گذاری جدید مانع افزایش 
قیمت زغال کک شو در سه ماهه سوم سال 

می شود.
 2017 ســال  ســـــوم  ماهه  سـه  در 
تولیدکنندگان هزینه کمتری را برای زغال 
کک شو پرداخت خواهند کرد زیرا در سه 
ماهه قبل شاخص قیمت گذاری زغال در 
بازار تغییر یافته بود. همین مسئله سبب 
شده قیمت انواع مختلف زغال کک شو در 
مذاکرات نیز کاهش یابد و البته بازار چین 

همچنان تاثیر خود را در بازار می گذارد.
فوالدسازان ژاپنی و صادرکنندگان کلیدی 
جدید  گذاری  قیمت  شاخص  از  استرالیا 
شاخص  این  براساس  و  کنند  می  پیروی 
بهای هر تن سنگ آهن در سه ماهه سوم 
از قیمت پالتس و  سال 2017 متوسطی 
یعنی  آگوست  و  ژوئن  ماه هاي   در   TSI
استرالیا  بنادر  فوب  صورت  به  دالر   170

است. 
در طول سه ماهه دوم زغال کک شو استرالیا 

شد.  می  فروخته  تن  هر  در  دالر   1۹۶
کارشناسان و معامله گران بازار به ویژه تجار 
سنگاپوری می گویند چین همچنان بازیگر 
اصلی بازار کک بوده و قیمت ها را مدیریت 
می کند و اگر در ماه هاي  آینده زغال در 
چهارم  ماهه  سه  در  نشود  عرضه  چین 

قیمت ها دوباره افزایش خواهد یافت.
اعالم   Teck Resources کانادایی  شرکت 
حتی  آن  ماهه  سه  قیمت  متوسط  کرده 
کمتر از 1۵8 تا 1۶3 دالر در هر تن بوده 
در  نیز  شو  کک  زغال  انواع  قیمت  است. 
مقایسه با سه ماهه دوم سال کاهش یافته 
کنندگان  عرضه  آنکه  باوجود  حتی  است 
این بخش به شاخص هاي  قیمت گذاری 
پایبند نبوده اند و به این شاخص منتقل 
نشده اند. در هفته هاي  گذشته ریوتینتو، 
قیمت  متال  سومیتومو  و  استیل  نیپون 
تا  ماهه سه سوم سال ۶  را در سه  زغال 
8 دالر در هر تن زیر سطح سه ماهه دوم 
تا 120 دالر در هر تن اعالم  یعنی 127 

کرده اند. 

شاخص قیمت گذاری، متوسط قیمت زغال را کاهش داد

اخبار خارجی
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نقطه نظـــر

صادرات فوالد را به سمت محصوالت نهایي ببریم

حمیدرضا طاهري زاده
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

در واقع به جاي هدفگذاري و برنامه ریزي براي تحقق صادرات 8 میلیون 
تني فوالد در سال جاري که بیش از 80 درصد آن فوالد خام باشد، 
دولت محترم مي بایست تمهیداتي بیاندیشد که عالوه بر فرآیندهاي 
کمکي مانند ورود موقت، مکانیسم هاي اصلي تامین شمش مورد نیاز 
نوردکاران که همان عرضه مکفي و با قیمت قابل رقابت جهاني از سوي 
فوالدسازان بزرگ مي باشد، به خوبي در توسعه صادرات فوالد کشور 
به  از فوالد خام  تدریجي صادرات  تا شاهد حرکت  ایفاي نقش کند 
سمت محصوالت فوالدي باشیم. در غیر این صورت، نمي توان انتظار 
داشت که توسعه صادرات فوالد کشور اتفاق بیافتد بلکه اگر افزایش 
و کارخانجات مجتمعي  به فوالد خام  باشیم، مربوط  صادرات داشته 
تحت حمایت دولت خواهد بود که نباید آن را به سطح ملي و زنجیره 

فوالد کشور تعمیم داد!

یکي از اصول توسعه صادرات در همه کاالهایي که به صورت زنجیره 
مي باشند، افزایش صادرات در محصوالت نهایي و با ارزش افزوده بیشتر 
است. این مهم در صنعت فوالد ایران در صورتي تحقق مي یابد که مواد 
اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلي از جمله نورد مقاطع طویل با کیفیت و 
قیمت مناسب در اختیار آنان قرار گیرد تا بتوان مازاد نیاز محصوالت 
فوالدي کشور را با قیمت قابل رقابت در بازارهاي جهاني عرضه کرد.

توسـعه صادرات اسـتراتژی اصلی توسـعه 
صنعت فوالد کشـور اسـت

دکتر جعفر سرقینی
معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت

اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توانمندی ها و مزیت های صنعت فوالد کشور با 
نگاه صادرات، مهم ترین اصل توسعه صنعت فوالد کشور است که بیش از 

دولت، خود واحدهای فوالدی باید به اهمیت آن واقف باشند. 
به جرأت می توان گفت در شرایط فعلی کشور اگر صادرات فوالد توسعه 
کافی نیابد، در توسعه صنعتی کشور به مشکل برخواهیم خورد. بنابراین 
بسیار الزم است که واحدهای چابک و دارای مزیت بخش خصوصی، 
فعالیت های بازاریابی صادراتی خود را گسترش دهند و با بهینه سازی 
روش های تولید و به کارگیری تکنیک های کاهش بهای تمام شده، توان 
رقابتی خود در بازارهای بین المللی را افزایش دهد. وزارت صنعت، معدن 
کار خود  دستور  در  را  واحدهای صادرکننده  از  هم حمایت  تجارت  و 

داشته و دارد و تالش می کند این حمایت ها را افزایش دهد.

خوشبختانه با سیاست هایی که در دولت یازدهم اتخاذ شد، برای اولین 
بار در تاریخ فوالد کشور، صادرات فوالد از واردات آن پیشی گرفت و تراز 
تجاری فوالد ایران مثبت شد. در واقع آزادسازی صادرات فوالد در ابتدای 
کار دولت یازدهم در سال ۹2 بیش از آنکه یک سیاست حمایتی باشد، 
یا الزام برای بقای فوالدسازان کشور بود. در حال حاضر هم در چارچوب 

نظام مالیات بر ارزش افزوده  با هدف حمایت 
از تولید و صادرات اصالح می شود

سید کامل تقوی نژاد 
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

همچنین برجام و رشد اقتصادی 12.۵ درصد کشور در سال ۹۵ سبب 
شد تا دولت برنامه ریزی ویژه ای برای حمایت از تولید داشته باشد. به 
طور مثال در راستای تسهیل صادرات، محصوالت صنعتی و کشاورزی به 
محض صادرات و ارائه برگ سبز گمرکی، از صد در صد معافیت مالیاتی 
برخوردار خواهند شد که در سال گذشته بالغ بر هزار و 300 میلیارد 

تومان از این بابت به صادرکنندگان استرداد داشتیم.
این نوید را نیز باید به فعاالن اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان صنایع 
بزرگ مثل فوالد داد که نظام مالیات بر ارزش افزوده هم در ارتباط با 
تسریع استفاده از اعتبار مالیاتی به ویژه برای صادرکنندگان و تقسیط 
بدهی مالیاتی و همچنین در تعدیل ضرایب مالیاتی فعالیت های تولیدی 
در داخل و افزایش ضرایب مالیاتی برای کاالهای مشابه که از خارج از 

مرزها وارد می شود، در حال اصالح است.

نظام مالیاتی در کشورهای مختلف به گونه ای طراحی و اجرا می شود 
که در مجموع زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد و تولید را فراهم کند و به 
همین دلیل هم در اکثر کشورها تولیدکنندگان حامی اصلی سیاست های 
مالیاتی هستند. در کشور ما هم نظام مالیاتی به سمت حمایت از تولید، 
اشتغال و صادرات گرایش دارد و ما در سازمان سعی کرده ایم این گرایش 
را از طریق ابالغ شفاف و به موقع سیاست ها و بخشنامه ها و آیین نامه ها 

لحاظ کنیم.
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دولت دوازدهم نقش اساسی برای تشکل های 
فوالدی در تصمیم گیری ها قائل شود

غالمحسین شافعی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

بخش خصوصی به ویژه اتاق ایران در تصمیم گیری ها بیشتر از پیش 
باشد. اقتصادی و صنعتی کشور نقش داشته  در تصمیم گیری های 
این موضوع در خصوص صنعت استراتژیک فوالد اهمیت زیادی دارد 
به ویژه آنکه این صنعت، شامل زنجیره ای از محصوالت است و توازن 
سیاست ها و اخذ تصمیمات کارشناسی در آن حرف اول را می زند. به 
طور مثال در خصوص صادرات فوالد و جانمایی واحدهای تولیدی با 
توجه به مشکل کم آبی کشور، بحث های تخصصی زیادی وجود دارد 
که الزم است دولت دوازدهم در برنامه جامع توسعه اقتصادی کشور به 
آنها توجه داشته باشد و این امر زمانی اتفاق می افتد که تشکل های 
فوالدی از طریق اتاق ایران در تصمیم گیری های مرتبط با این صنعت 

نقش اساسی داشته باشند. 

خوشبختانه دولت یازدهم توجه مناسبی به نقش بخش خصوصی در 
اقتصاد کشور داشت و از نظرات تشکل ها و اتاق استفاده می کرد اما با 
وجود آنکه نظرات اخذ می شد، در اقلیت ممکن مبنای تصمیم گیری قرار 
می گرفت. این رویه با روحیه تخصص گرایی و اصل کوچک سازی دولت 
سنخیت ندارد و امیدواریم در دولت دوازدهم مشاوره های تشکل های 

قیمت داخلی شمش فوالد خوزستان از نرخ 
جهانی هم کمتر است

محمدرضا مدرس خیابانی
مدیر عامل سابق مجتمع فوالد خوزستان

یا شرکتی قصد واردات کاالی مشابه ما را داشته باشد، باید حدود 20 
درصد گرانتر از قیمت داخلی وارد کند. عالوه بر این در کشور ما تعرفه 
حداقلی 1۵ درصدی برای شمش وجود دارد که در قیمت عرضه شمش 
فوالد خوزستان لحاظ نمی شود در حالی که این تعرفه یکی از کمترین 
تعرفه های فوالد در سطح کشورهای فوالد ساز دنیا است! به این نکته 
نیز باید توجه داشت که به دلیل حضور پایدار و بلند مدت شرکت در 
بازارهای صادراتی و همچنین کیفیت باالی شمش تولید فوالد خوزستان 
و تالش و تخصص همکاران بنده در این شرکت، پیشنهادات بین المللی 
نرخ های  از  باالتر  مواقع  برخی  در  فوالد خوزستان  برای خرید شمش 

داخلی حتی با احتساب تعرفه است.
به هر حال متاسفانه مشکلی در بازار داخلی کشور برای خرید شمش فوالد 
خوزستان وجود دارد و آن نقدینگی پایین صنایع تکمیلی است که باعث 
شده عرضه های اخیر شرکت در بورس کاال با عدم تقاضای کافی روبرو 
شود. این مسئله هم ریشه در رکود ساخت و ساز و پروژه های عمرانی 
کشور دارد که امیدواریم با برنامه جامع دولت، این مشکل مرتفع شود.

تولیدکننده شمش و  به عنوان یک شرکت خصوصی  فوالد خوزستان 
همانند بنگاه های اقتصادی دیگر، افزایش منافع سهامداران و ایجاد ارزش 
به لحاظ مسئولیت های  اما  را دنبال می کند  آنان  برای  بیشتر  افزوده 
اجتماعی و همچنین منافع ملی کشور و در جهت حفظ اشتغال و تولید 
قیمت های  با  صادراتی  پیشنهادات  وجود  رغم  علی  و  تکمیلی  صنایع 
تقاضای  و  عرضه  اساس  بر  را  تولیدی خود  از شمش  بخشی  مناسب، 
کلی بازار شمش با قیمتی به داخل کشور عرضه می کند که این قیمت 
نیست  فوالد خوزستان  صادراتی شرکت  قیمت های  در سطح  تنها  نه 
بلکه از نرخ های جهانی نیز کمتر است. این در حالی است که اگر فرد 

اهلیت سرمایه گذاران در واگذاری طرح های 
فوالدی به طور ویژه مدنظر باشد

عبدالمجید شریفی 
رئیس هیئت مدیره فوالد کاوه جنوب 

به آنها واگذار شده بود از ادامه کار انصراف دادند که این مسئله خسارات 
زیادی را متوجه صنعت فوالد کشور علی الخصوص این کارخانه ساخت.

عالوه بر این ضمن لحاظ نمودن مزایای مثبت واگذاری طرح ها جوانب 
مالی  منابع  تامین  مثال  به طور  قرار گیرد.  باید مدنظر  را هم  دیگری 
طرح های استانی فوالد بر مبنای درآمد سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( طرح ریزی شده بود اما درآمد ایمیدرو 
بعد از واگذاری برخی بنگاه ها کاهش یافت و نتوانست این طرح ها را 
به  طرح ها  واگذاری  از  قبل  که  است  الزم  بنابراین  کند.  مالی  تامین 
بخش خصوصی، بررسی جامعی در خصوص پیامدهای مثبت و منفی 

آن صورت پذیرد و با برنامه ریزی جامع اقدام به خصوصی سازی شود.

خصوصی سازی یک الزام برای صنعت فوالد کشور است اما باید توجه شود 
که شرکت های فوالدی به کسانی واگذار شود که نگاه درازمدت اقتصادی 
و ملی دارند. به عبارت دیگر اهلیت سرمایه گذاران در واگذاری طرح های 
فوالدی باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه واگذاری 
فوالد میانه بیش از یک سال طول کشید و بعد از آن، افرادی که طرح 



انعکــــاس

30

ان
یر

د ا
وال

ن ف
دگا

کنن
ید

تول
ن 

جم
ه ان

ری
ش

ن

بخش انعکاس چیالن، گزارشــی کوتاه از مهمترین اقدامات و فعالیت هاي  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.

آهن  تقاضای  و  عرضه  موازنه  آمار   
آهن  عرضه  کمبود  دهنده  نشان  اسفنجی 
اسفنجی در کشور است که این مسئله باعث 
ذوب  کارخانجات  ظرفیت  از  بخشی  شده 
بالاستفاده باقی بماند. تعدادی از کارخانجات 
ذوب عضو انجمن ضمن بیان این مسئله، از 
انجمن تقاضا کردند با توجه به افزایش جهشی 
صادرات آهن اسفنجی در چهار ماهه نخست 
سال جاری و در عین حال نیاز کارخانجات 
صادراتی  عوارض  محصول،  این  به  داخلی 
دهد. قرار  پیگیری  مورد  را  اسفنجی  آهن 
انجمن،  پیگیری هاي   با  و  راستا  این  در 
و تجارت  موضوع در وزارت صنعت، معدن 
مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به عدم 
تعادل بین عرضه و تقاضای آهن اسفنجی، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد این 
وزارتخانه برای وضع عوارض صادراتی بر روی 
آهن اسفنجی را به شورای اقتصاد ارائه داده 
است که در صورت تصویب، موجب کاهش 
به  عرضه  افزایش  و  محصول  این  صادرات 

کارخانجات متقاضی خواهد شد.
الزم به ذکر است در کل سال ۹۵، 172 هزار 
تن آهن اسفنجی از کشور صادر شد اما در 
پنج ماهه نخست سال جاری، صادرات آهن 

اسفنجی بیش از 33۶ هزار تن بوده است!

پیگیری انجمن برای افزایش 
عرضه آهن اسفنجــی به بازار 

داخـلی
 پس از مطرح شدن مسائل مربوط به حوزه کیفیت در رسته هاي  انجمن و فعال شدن 
کمیته استاندارد انجمن، با نظر اعضای رسته نورد مقاطع طویل مقرر شد تولیدکنندگان 
از بررسی هاي   ارزیابی کیفی قرار گیرند. این مطالبه اعضای انجمن پس  میلگرد مورد 
کارشناسی در کمیته استاندارد و بررسی جوانب آن توسط اعضای هیئت مدیره، تحت عنوان 
نظام ممیزی و ارتقاء کیفیت تولیدکنندگان فوالد به تصویب رسید و با توجه به اعالم آمادگی 
کارخانجات نورد میلگرد، مقرر شد این ارزیابی ابتدا در رسته نورد مقاطع طویل انجام شود.
آخرین خبرها از این پروژه حاکی از آن است که پرسشنامه مربوطه در کمیته استاندارد 
انجمن تدوین شده و به تصویب رسته نیز رسیده و احتماال از مهر ماه اجرایی می شود. 
همچنین در خصوص ارزیابی کیفیت محصوالت وارداتی نیز پروژه IRC-MARKING با 
همکاری شرکت فوالد مبارکه و سازمان ملی استاندارد تعریف شده و بازدیدهایی نیز از 
گمرکات کشور صورت پذیرفته و اکنون در حال فراهم شدن زیرساخت ها و پیش نیازها 

است که این طرح نیز به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید.

سرنوشت نظام کیفیت در انجمن به کجا رسید؟

صعودی  روند  گیری  شکل  از  پس   
قیمت هاي  جهانی فوالد و افزایش صادرات 
شمش فوالدی کشور و با توجه به اعتراضات 
تعدادی از کارخانجات نوردی عضو انجمن در 
نیاز  مورد  شمش  تامین  مشکالت  خصوص 
خود به واسطه صادرات بیش از اندازه شمش 
و تفویض اختیار مدیریت بازار شمش از سوی 
وزیر سابق و جدید صنعت، معدن و تجارت به 
انجمن، ۵ نماینده از هر رسته انتخاب شدند 
که در دو جلسه ۵ ساعته برای تعیین شرایط 
عرضه شمش در داخل کشور مذاکره کردند. 
در نتیجه این جلسات، میزان نیاز کارخانجات 
نورد به شمش قوس الکتریکی، ماهیانه 2۵0 

و  گرفت  قرار  توافق  مورد  و  تعیین  تن  هزار 
بین خود،  آن  تقسیم  با  نیز  ذوبی  واحدهای 
تعهد نمودند این میزان شمش مورد نیاز را به 

بازار داخلی عرضه کنند.
پایه  قیمت  شرایط  تعیین  برای  همچنین 
عرضه شمش در بورس کاال، چند فرمول در 
این جلسات پیشنهاد شد که با توجه به عدم 
توافق طرفین، این موضوع در جلسات مختلفی 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس 
قرار  پیگیری  مورد  و  مطرح  اسالمی  شورای 
گرفت که تاکنون به نتیجه مشخص عملیاتی 

نرسیده است. 

شایان ذکر است بر اساس پیشنهاد وزیر جدید 
صنعت، قرار است در جلسه آینده نمایندگان 
 8۹ طویل،  مقاطع  نورد  و  ذوب  رسته هاي  
مبنای  عنوان  به  میلگرد  سبد  قیمت  درصد 
قیمت پایه عرضه شمش در بورس کاال مورد 
بررسی و تبادل نظر و انشااهلل تفاهم قرار گیرد.

برای اینکه زودتر از نشریه چیالن، از تحوالت 
رسته هاي  مختلف و به طور خاص موضوع 
مطلع  داخلی  بازار  در  شمش  عرضه  شرایط 
یا   www.chilanonline.com سایت  شوید، 

کانال تریبون فوالد را دنبال کنید!

آخرین وضعیت مدیریت بازار شمش و میلگرد

جناب آقای مهندس مدرس خیابانی
خدمات جنابعالی به صنعت فوالد کشور در دوران مدیریت شرکت فوالد خوزستان باعث رشد 
و ارتقاء وضعیت فوالد ایران گردید. ضمن عرض خسته نباشد و آرزوی توفیق، از همکاری و 

تعامل شما با انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران سپاسگزارم.
             محمود اسالمیان

                                                       رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

جناب آقای مهندس کشانی
انتخاب شایسته جنابعالی به سمت مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان را تبریک عرض نموده و 

آرزوی توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.
             محمود اسالمیان

                                                       رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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آخرین اخبار از آکادمی ملی فوالد ایران 

رضایت 80 درصدی شرکت کنندگان در دوره کاربردی آهن سازی  �
و احیاء مستقیم )سطح اول(

پس از برگزاری نخستین دوره آموزشی آکادمی ملی فوالد ایران تحت 
عنوان »دوره کاربردی آهن سازی و احیاء مستقیم« در سطح اول آن در 
روزهای 24 و 2۵ مردادماه و جمع بندی ارزیابی های انجام شده توسط 
شرکت کنندگان، مشخص شد که در مجموع حدود 80 درصد)7۹.0۹( 
شرکت کنندگان از برگزاری دوره آموزشی آهن سازی و احیاء مستقیم 
زیر  به صورت  ارزیابی  این  جزئیات  اند.  داشته  و خوب  عالی  ارزیابی 

خالصه شده است:
77 درصد از شرکت کنندگان از کیفیت محیط آموزشی ابراز رضایت 
کرده اند. ۹۵ درصد تسلط و دانش استاد را عالی و خوب دانسته اند و 
8۶ درصد هم به قدرت انتقال مفاهیم استاد نظر مثبت داده اند. پاسخ 
دهی به سواالت با رضایت ۶8 درصدی شرکت کنندگان ارزیابی شده 
و حدود ۹1 درصد هم ارائه جزوات و کتاب های دوره را رضایت بخش 
دانسته اند. نحوه پذیرایی دوره و همچنین اطالع رسانی های قبل و 
حین دوره مورد ارزیابی عالی و خوب 81 درصدی شرکت کنندگان قرار 
گرفته و ۶3 درصد شرکت کنندگان هم از کیفیت فایل ها و اسالیدهای 
آموزشی رضایت داشته اند. شرکت کنندگان در نخستین دوره آموزشی 
آکادمی ملی فوالد ایران رضایت ۹1 درصدی خود از نظم و هماهنگی در 
اجرای دوره را اعالم کرده اند و میزان کاربردی بودن مطالب این دوره در 

حرفه خود را با ۶3 درصد آرا، عالی و خوب ارزیابی نموده اند.

برگزاری دومین دوره آموزشی آکادمی ملی فوالد ایران در حوزه نورد  �
دوره آموزشی کاربردی نورد گرم و کالیبراسیون غتلک در روزهای سه 
شنبه 11 مهر تا پنج شنبه 13 مهرماه  با حضور مهندس جعفر زاده یکی 
از متخصصان بنام حوزه نورد به عنوان استاد دوره برگزار می شود. هدف 
از برگزاری این دوره ارتقای سطح دانش و مهارت مدیران و کارشناسان 
واحدهای نورد گرم و تراش غلتک است تا از این طریق بتوان به اهداف 
بزرگتری همچون کاهش ضایعات تولید، افزایش بازدهی خطوط نورد و 

همچنین افزایش بهره وری غلتک های نورد دست یافت. 

سومین دوره آموزشی آکادمی ملی فوالد ایران، مختص ذوبی ها �
دوره کاربردی آشنایی با اصول فوالدسازی در کوره های قوس الکتریکی 
طی روزهای 2۵ تا 27 مهرماه در انجمن برگزار خواهد شد. مدرس 
این دوره مهندس جوالزاده، یکی از اساتید مجرب و متخصص حوزه 
فوالدسازی و ذوب است و حداکثر تعداد افراد قابل پذیرش برای این 
دوره 2۵ نفر می باشد. ضمنا مثل دوره های قبل، اعضای اصلی انجمن 
از ۵0 درصد تخفیف و اعضای وابسته از 30 درصد تخفیف هزینه ثبت 

نام برخوردار خواهند شد. 

جزئیات دوره های برگزار شده قبلی و آتی آکادمی ملی فوالد را می توانید از طریق 
سایت www.chilanonline.com  و همچنین کانال تلگرامی تریبون فوالد دنبال کنید.









ویستا آسمان
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دکتر اسالمیان دو خواسته استراتژیک تولیدکنندگان فوالد از دولت را مطرح کرد:

خصوصی سازی و تعیین متولی با اختیارات کامل 
در صنعت فوالد

انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  اسالمیان،  محمود  دکتر   
چهره  انجمن  این  موسسین  از  یکی  و  ایران  فوالد  تولیدکنندگان 
شناخته شده ای برای فوالدی ها و حتی فعاالن معدن و صنایع معدنی 
است. دکتر اسالمیان را بیشتر فوالدی ها به واسطه حضور موثر ایشان 
در سال های نخست تاسیس فوالد مبارکه اصفهان می شناسند هر 
چند که وی هم اکنون مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری است 
که این صندوق به نمایندگی از وزارت رفاه، در چند کارخانه فوالدی 

نیز سهامدار است. 
دکتر اسالمیان در گفتگو با چیالن، با اشاره به گذشت تقریبا یک ماه 
از روی کار آمدن کابینه دوم دکتر روحانی، به بیان دو انتظار اصلی 
جامعه فوالد کشور از دولت دوازدهم پرداخت و بر خصوصی سازی 
واقعی در اقتصاد کشور تاکید کرد. رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد 
همچنین تعیین متولی برای معدن و صنایع معدنی کشور را یکی از 
درخواست های اصلی انجمن فوالد و سایر تشکل های این حوزه دانست 
تا نقشه راه توسعه صنعت فوالد و سایر صنایع معدنی به درستی و در 

اسرع وقت تدوین شود.

رئیس  عنوان  به  جنابعالی  اسالمیان،  دکتر  آقای   
از دولت  انتظاراتی  ایران چه  انجمن تولیدکنندگان فوالد 

دوازدهم دارید؟
انتظارات جامعه فوالد از دولت دوم آقای دکتر روحانی به دلیل شرایط 
ویژه صنعت و بازار فوالد کشور بسیار گسترده است اما اگر بخواهیم 
انتظارات را به صورت استراتژیک تعیین و بیان کنیم، به نظرم  این 

»اجرای  بر  تاکید  و  حوزه  این  در  متولی«  »تعیین  آن ها  مهم ترین 
صحیح خصوصی سازی« است. در مبحث معدن و صنایع فلزی کشور 
باید حتما در دولت متولی با اختیارات کامل تعیین شود. در دولت های 
قبل شاهد به هم خوردن این مسئله بودیم و به اعتقاد من، بایستی 
با اختیارات تام چه در  برمبنای سیاست های دولت، متولی این کار 
صدور مجوز برای طرح ها و چه در خصوص محدوده های معدنی و 
سایر مسائل این حوزه مجددا تعریف شود تا تصمیم گیری های کالنی 
که این بخش مهم اقتصاد کشور به آن نیاز دارد به درستی اتخاذ شود. 
حضور متولی سبب خواهد شد نقشه راه صنعت فوالد به درستی تدوین 

شده تا از برخی بی نظمی ها جلوگیری شود. 

وزارت  در  باید  صرفا  متولی  این  آیا  دکتر  آقای   
انجمن  برای  هم  نقشی  یا  باشد  تجارت  و  معدن  صنعت، 

فوالد متصور هستید؟
طبیعتا با توجه به حضور کارآفرینان بخش خصوصی در صنعت فوالد 
کشور، نقش انجمن در تصمیم گیری ها بسیار اساسی است. انجمن 
در این راستا مطالعاتی پیرامون »نقشه راه فوالد کشور« انجام داده و 
این مطالعات به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همین طور ایمیدرو 
و نهاد ریاست جمهوری ارائه شده است که در جلسه ای که در نهاد 
ریاست جمهوری برگزار شد، این مطالعات مورد بررسی قرار گرفت و 
موضوع متولی بخش فوالد  هم مطرح و پیشنهاداتی نیز ارائه شد که 
نظرات معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در این 

خصوص مثبت است. 



اولین درخواست ما از دولت 
تعیین متولی برای فوالد مثل  بسیاری 

از رشته های صنعت نظیر خودرو یا 
پتروشیمی آن هم با اختیارات 

کامل است
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به هر حال مهم تر از نقش انجمن در این موضوع، تعیین متولی است. 
از دولت تعیین متولی برای فوالد مثل   اولین درخواست ما  بنابراین 
با  هم  آن  پتروشیمی  یا  خودرو  نظیر  صنعت  رشته های  از  بسیاری 

اختیارات کامل است چون تعیین متولی به تنهایی کافی نخواهد بود.

را  از دولت  انتظار دوم جامعه فوالد   جناب دکتر، 
باره  این  در  لطفا  کردید.  عنوان  واقعی  سازی  خصوصی 

توضیح بیشتری بدهید.
بله، موضوع دیگر اجرای اصل 44 قانون اساسی وخصوصی سازی واقعی 
است که توسط دولت نیز تاکید می شود و این تاکید دولت برای خروج 
از بنگاه داری یک فرصت برای دولت و بخش خصوصی است. تجربه 
ایران و سایر کشورها نشان می دهد اقتصاد دولتی به صورت بنگاه داری 

جواب نمی دهد و دولت تنها باید سیاست گذاری کند. 
چند دلیل در این خصوص می توان مطرح کرد؛ 

بنگاه های  در  مدیران  جابجایی  آنکه  اول 
دولتی زیاد است. دوم، اختیارات تصمیم 

مقایسه  در  دولتی  مدیران  در  گیری 
با مدیران بخش خصوصی به مراتب 
سوم،  است.  محدودتر  و  کمتر 
تعدد بیش از اندازه دستگاه های 
است؛  دولتی  مدیران  بر  نظارتی 
وقتی  اما  است  خوب  نظارت 
می  بازدارنده  شد  متعدد  نظارت 
شود و در بین مدیران ایجاد ترس 

و کندی در امور مثبت می انجامد. 
از  ارزیابی  سیستم  هیچ  هم  آخر  در 

موفقیت یا عدم موفقیت در شرکت های 
دولتی وجود ندارد و چه بسا مدیران موفق 

از سیستم ها کنار گذاشته می شوند یا در نقطه 
مقابل مدیرانی که سازمان ها را با مشکالتی مواجه کرده 

اند، همچنان ابقا می شوند!
در یک جمله ساده باید بگویم کاری که مردم می توانند انجام دهند 
صالح دولت نیست که در آن ورود پیدا کند. بعضا عمده مشکالتی که 

در باب تخلفات اقتصادی می شود یک طرف آن مجموعه های وابسته 
به دولت هستند.

تحقق  به  حدود  چه  تا  تفاصیل،  این  با  جنابعالی   
خصوصی سازی واقعی در صنعت فوالد امیدوارید؟

خوشبختانه دولت دوازدهم و شخص رئیس جمهور بر اجرای صحیح 
خصوصی سازی مصر هستند و این یک فرصت برای بخش خصوصی 
بر  تصمیم  که  زمانی  درست  سال 80  در  یعنی  پیش  است.1۶سال 
تاسیس انجمن گرفتیم شاید به جز واحدهای دولتی، بخش خصوصی 
توانمندی در حوزه فوالد نداشتیم و تعدادشان محدود بود اما در دو 
دهه اخیر کارآفرینان زیادی در حوزه فوالد و معدن ورود کرده و تجربه 
کسب کردند به گونه ای که اکنون تعداد قابل توجهی از اعضای انجمن 

را بخش خصوصی تشکیل می دهند.
شاید 1۵ سال پیش اگر قرار بود ذوب آهن اصفهان 
واگذار شود بخش خصوصی قدرتمند برای 
اینکه زیر بار این مسئولیت برود، نداشتیم 
شرکت هایی  و  اشخاص  اکنون  ولی 
هستند که می توانند مسئولیت این 
بر  را  آن  نظیر  واحدهای  و  واحد 

عهده بگیرند. 
بنابراین در صورت اعالم آمادگی 
اهلیت  احراز  و  برنامه  ارائه  و 
به  بنده  فعاالن بخش خصوصی، 
اجرای صحیح اصل 44 در دولت 
دوازدهم امیدوارم و به عنوان انجمن 
کارآفرینان  که  کنیم  می  اعالم  فوالد 
یافته  رشد  کشور  فوالد  بخش  در  خوبی 
و تربیت شده اند که توانمندی کارهای بزرگ 
این  که  کنیم  می  آمادگی  اعالم  بنابراین  دارند.  را 
کارآفرینان می توانند وارد صحنه شوند و به دولت کمک کنند 
و امیدوار هستیم که با جدیتی که رئیس جمهور در واگذاری ها دارد 
و با همکاری انجمن ها و بخش خصوصی، شاهد عملکرد مطلوبی در 

واگذاری ها و خصوصی سازی ها باشیم.



 مهندس احمد صادقی، جزو قدیمی ترین مدیران صنعتی 
فوالدسازی هاي   بزرگترین  از  یکی  سکان  اکنون  که   است  کشور 
صادقی  مهندس  دارد.  دست  در  را  اصفهان  آهن  ذوب  یعنی  کشور 
در گفت وگویی که با نشریه »چیالن« داشت ضمن تشرح برنامه هاي  
ذوب اهن اصفهان به مزیت هاي  رقابتی تولید فوالد ایران در برخی 
زنجیره ها و برنامه هاي  توسعه ای ذوب آهن پرداخت. وی معتقد است 
رکود در بخش ساختمان و پروژه هاي  عمراني، در سال هاي  اخیر باعث 
شده مصرف فوالد در داخل کشور رشد مطلوبی نداشته و بعضا کاهشی 
باشد و طبیعی است که باید برای صادرات برنامه ریزی قابل توجهی 
صورت گیرد و چه بسا تیم هاي  بازاریابی تاکنون عملکرد مثبتی را 
متن  ادامه  در  است.  داده  نشان  از خود  بازارهای جدید  برای جذب 
مصاحبه با مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از نگاه خوانندگان می گذرد:

و  برجام  شدن  اجرایی  به  توجه  با  گذشته  سال   
هموار شدن توسعه همکاری با کشورهای خارجی و سرمایه 
چه  خارجی  گذاری  بخش سرمایه  در  المللی،  بین  گذاران 

اقداماتی صورت گرفت و چه دستاوردهایی داشتید؟
رفع مشکالت مربوط به تأمین مستمر و به موقع برخي از مواد اولیه 
و تجهیزات خاص مربوط به فرآیند تولید و بعضاً امکان تأمین آنها با 
هزینه کمتر، همچنین ایجاد شرایط بهتر جهت نقل و انتقال پول، یکي 
تأمین قطعات و  بوده است. درخصوص  این موضوع  از دستاوردهاي 
بهینه سازي خطوط تولید نیز با برخي از شرکت هاي  معتبر خارجي 

مذاکرات و تعامل هاي  مورد نیاز صورت پذیرفته است. 
در بخش فروش نیز به جهت صادرات محصوالت فوالدی در سال هاي  

مهندس صادقی  در گفت و گو با چیالن تشریح کرد:

رونمایی از برنامه هاي  توسعه ذوب آهن اصفهان

گفت وگـو
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اروپایي  مشتریان  براي  ویژه  به  آهن  ذوب  محصوالت  کیفیت  اخیر، 
ثابت شده بود و همین امر سبب شد حتي در دوران تحریم نیز بسیار 
پیگیر خرید از ذوب آهن باشند ولي روش پرداخت معمول در اروپا 
اعتبارات اسنادي بود و چالش هاي  ناشي از تحریم هاي  بانکي مانع 
به سرانجام رسیدن این کار به نحو مطلوب بوده است. اما بعد از برجام 
هم  که  طوري  به  گرفت  خود  به  تري  همکاري ها شکل جدي  این 
اکنون تنها در بخش آف تیک )تامین مالي با ضمانت صادرات( پنج 
شرکت از کشورهاي اتریش، ایتالیا، هند و دو شرکت از آلمان  خواهان 
همکاري با ذوب آهن اصفهان هستند و درخواست خرید محصوالتي 
چون چدن، شمش و سایر محصوالت ذوب آهن اصفهان در این قالب 

را دارند. 
ضمن اینکه به دلیل وجود معادن به منظور تامین مواد اولیه تولید 
فوالد، انرژي و نیروي انسانی متخصص، همچنین دسترسی به آب هاي  
آزاد از جمله مزیت هاي  سرمایه گذاري براي تولید محصوالت صنایع 
معدنی و فوالدي در ایران می باشد. در این خصوص انجام مذاکره با 
سرمایه گذارانی از کشور چین و آلمان به منظور جذب سرمایه جهت 
تامین مواد اولیه و اجراي طرح هاي  توسعه اي شرکت در حال انجام 

می باشد.

به رفع تحریم ها در  با توجه  آیا در سال گذشته   
تولید و توسعه رشدی حاصل شد؟

با انجام برخی بومی سازی ها در زمان تحریم ها  ذوب آهن اصفهان 
بسیاری از نیازهای خود را برطرف نمود و چرخه تولید خود را علیرغم 
وجود تحریم ها حفظ و تولید خود را مطابق با برنامه به انجام رساند 
با  و  زد  گره  تحریم ها  رفع  به  فقط  را  تولید  رشد  نمي توان  هرچند 
توجه به این موضوع که رفع تحریم هاي  مرتبط با برنامه هسته اي 
هنوز به شکل کامل آثار خود را در تعامالت تجاري نشان نداده است 
اما با اجرایی شدن برجام انتظار می رود رشد هر چند محدودی در 

فضای اقتصادی حاصل شود اما علی رغم رشد ظرفیت تولید 
فوالد داخلی، زمینه هاي  رشد مصرف سرانه فوالد 

در  اصفهان  آهن  ذوب  باشد.  می  ضعیف 
سال هاي نه چندان دور شرایط تولید 

در  اما  است  داشته  هم  بیشتري 
سال هاي  اخیر به دلیل کاهش 

این  تولیدات  داخلي  مصرف 
شرکت نیز تعدیل شده است 
ضمن اینکه بخش بیشتري 
تولیـــدي  محصــوالت  از 
شرکــت صادر شده است. 
تالش هاي  با  قطع  به طور 
که در جهت جذب فاینانس 

از خارج  مناسب  اعتبارات  و 
کشور در برنامه هاي  شــرکت 

قرار دارد کوره بلند شماره یک 
مجددا راه اندازي و شرایط مناسب 
تري براي شرکت رقم خواهد خورد.

سایر  با  مناسبات  در  بهبود  کلي  طور  به 

کشورها و تامین تجهیزات وقطعات مورد نیاز واحدهاي فوالدي کشور 
منجر به افزایش 11 درصدي تولید فوالد طی سال ۹۵ گردیده است.

 آقای مهندس، نگاه شما به بازارهای صادراتی فوالد 
کشور و وضعیت صادراتی ذوب آهن چیست؟

متاسفانه در حال حاضر بازار داخلي توان جذب حجم فوالد تولیدي 
فعلي  از شرایط  رفت  برون  راه  تنها  موثر،  و صادرات  ندارد  را  کشور 
مي باشد. تیم هاي  بازاریابي قوي در شرکت هاي  فوالدي کشورمان 
شمال  و  آسیا  شرق  جنوب  در  را  جدیدي  مقاصد  تا  اند  بوده  قادر 
آفریقا به سبد صادراتي کشور اضافه نمایند. فاکتورهاي متمایز کننده 
فوالد ایراني تا حدي پیش رفته است که ایران در حال حاضر نقش 
تعیین کننده اي در بازارهاي منطقه اي و فرا منطقه اي ایفا کرده است 
و رقبا نیم نگاهي به قیمت هاي  پیشنهادي توسط شرکت هاي  ایراني 

دارند. 
ذوب آهن اصفهان نیز در سال قبل  ۶47 هزار تن صادرات داشته و در 
۵ ماهه اول سال ۹۶ نیز با صادرات ۵8۵ هزار تن انواع مقاطع طویل 
فوالدي و شمش و رشد 127 درصدي، باالترین رشد صادرات را نسبت 
به دوره مشابه سال قبل در بین واحدهاي بزرگ فوالدسازي کشور به 

خود اختصاص داده است.

 در حال حاضر مهمترین موانع برای صادرات چیست؟
بانکي در دوران پسا برجام مشکالتي  نانوشته  هر چند تحریم هاي  
مسائل  اما  اند،  ساخته  فراهم  ما  کشور  به  پول  انتقال  راه  سر  بر  را 
دیگري از جمله واقعي نبودن و نوسانات شدید نرخ ارز، عدم توسعه 
زیرساخت هاي  بندري و جاده اي، رقابت منفي تولیدکنندگان داخلي، 
لجستیک، عدم بهره گیري از حمل و نقل ریلي،کافي نبودن مشوق هاي  
صادراتي، عدم نظارت بر تولید و صادرات و تهدید شدن برند محصوالت 
از  پایین مي تواند  با کیفیت  تولیدکنندگان محصوالت  کیفي توسط 

مهمترین مشکالت در راه توسعه صادرات باشد. 

گذشته  ماه  چنـــــد  در   
بحث ممنوعیت واردات آهن 
و  افغانستان  از  قراضه 
دلیل  شده،  مطرح  عراق 
این ممنوعیت چیست و 
در حال حاضر از کدام 
انجام  واردات  کشور 

می شود؟
قراضه  واردات  ممنوعیت 
بود  این دو کشور موقت  از 
قراضه  آهن  گردید.  رفع  و 
داراي استاندارد و شاخصه هاي  
تا اجازه واردات به  معیني است 
دارا  را  ایران  جمله  از  کشوري  هر 
حاکم  خاص  شرایط  دلیل  به  و  باشد 
بر این دو کشور و امکان وجود قراضه هاي  

کشور در حال حاضر براي تولید 
فوالد تا محصول میاني و برخي محصوالت 

تخت داراي مزیت است و همین دلیل نیز باعث شده 
تا در صادرات محصوالتي مانند شمش یا ورق به یک برند 

قابل اطمینان در سطح جهان تبدیل شویم اما مثال در تولید 
محصوالت طویل ساختماني و یا لوله و پروفیل به دلیل تمرکز 
بر بازار داخل و عدم امکان تولید و عرضه بر اساس معیارهاي 

بین المللي نتوانسته ایم در قامت یک صادرکننده موثر 
ظاهر شویم و در برخي مواقع قیمتي که خریداران بین 

المللي براي کاالي نهایي ما پرداخت مي کنند برابر 
و یا کمتر از قیمت محصول میاني است.
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آلوده به مواد رادیو اکتیو، قراضه هاي  جنگي و پرهیز از سایر مخاطرات 
احتمالي رویه خاصي براي ورود قراضه از این دو کشور در نظر گرفته 
شده است و این کار از مبادي خاص خود تحت کنوانسیون باز صورت 
 ۵ حدود  در  قراضه  به  کشور  نیاز  میزان  حاضر  حال  در  مي پذیرد. 
میلیون تن است که عمدتا از ارمنستان و منطقه اوراسیا وارد مي شود. 

 با توجه به حجم ذخایر معدنی و معادن متنوع ایران 
مخصوصا در مبحث سنگ آهن، رویکرد ذوب آهن به این 
موضوع چیست؟ آیا تکمیل زنجیره تولید تا محصول نهایی 

در برنامه کالن این مجموعه دیده شده است؟
استفاده  و  باالتر  افزوده  ارزش  ایجاد  اقتصاد  علم  در  قطع  طور  به 
حداکثري از منابع کشور یک اصل غیر قابل انکار است اما با این وجود 
و از دیدگاه علمي، ورود به بخش هاي  تولیدي که کشور مزیت قابل 

اندازه  نیز به  توجه اي درآن ندارد و به اتالف منابع مي انجامد 
و  استرالیا  نمونه  براي  نکوهیده است.  خام فروشي 

را  دنیا  آهن  سنگ  منابع  ترین  غني  برزیل 
آنها  آهن  به صادرات سنگ  ولي  دارند 

زیرا  نمي گردد  اطالق  فروشي  خام 
فروش  در  آنها  صادراتي  مزیت 

سنگ آهن دانه بندي مي باشد. 
در حال حاضر کشور ما براي 
محصول  تا  فوالد  تولید 
محصوالت  برخي  و  میاني 
و  است  مزیت  داراي  تخت 
همین دلیل نیز باعث شده 
محصوالتي  صادرات  در  تا 
مانند شمش یا ورق به یک 

سطح  در  اطمینان  قابل  برند 
در  مثال  اما  گردد  تبدیل  جهان 

تولید محصوالت طویل ساختماني 
و یا لوله و پروفیل به دلیل تمرکز بر 

عرضه  و  تولید  امکان  عدم  و  داخل  بازار 
ایم  نتوانسته  المللي  بین  معیارهاي  اساس  بر 

برخي  در  و  ظاهر شویم  موثر  یک صادرکننده  قامت  در 
مواقع قیمتي که خریداران بین المللي براي کاالي نهایي ما پرداخت 

مي نمایند برابر و یا کمتر از قیمت محصول میاني است. 
با این وجود بایستي صنایع پایین دستي خود را نیز بر اساس مباني 
بین المللي بازسازي و توسعه دهیم و در همین راستا  تولید کالف هاي 
مارک SAE، تولید تیرآهن هاي H در سایزهاي مختلف، تولید ریل هاي  
مورد نیاز راه آهن و مترو و .... از جمله مهمترین برنامه هاي  شرکت 

ذوب آهن اصفهان بوده است.

به  توجه  با  و  گندله  خصوص  در  شما  نظر  به   
مجتمع هاي  بزرگ گندله سازی در ایران مانند چادر ملو و 

مجتمع یزد آباد در این زمینه خودکفا شده ایم؟
در شرایط فعلی 37 میلیون تن ظرفیت نصب شده و حدود 38 میلیون 
تن طرح در دست اجرا در تولید گندله درسطح کشور وجود دارد که با 
توجه به نیاز 80 میلیون تنی این ماده در افق چشم انداز 1404، بالغ 

بر ۵ میلیون تن کسری وجود خواهد داشت. در این ارتباط با توجه 
به اجراي طرح اصالح ساختار فنی شرکت و به منظور کاهش قیمت 
تمام شده، احداث یک واحد گندله سازي در دستور کار شرکت قرار 
گرفته است. همچنین امکان جایگزیني مصرف گندله با سنگ آهن در 
کوره هاي  بلند به منظور افزایش بهره وري کوره بلندها نیز وجود دارد.

 آقای صادقی، چه برنامه ای برای توسعه ذوب آهن 
اصفهان دارید؟

در فاز اول جهت اصالح ساختار فنی شرکت نسبت به تعریف طرح هاي  
مرتبط با کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وري در سطح شرکت 
شامل اصالح ضریب HMR در کنورترها، اجراي سیستم پرعیار سازي 
آهن  عنوان سنگ  به  شارژ  بلند جهت  کوره  گندله  به  آن  تبدیل  و 
درشت دانه در کوره بلند و اجراي پروژه تزریق  پودر زغال به کوره 
موجود  از ظرفیت  استفاده حداکثري  بر  مبتنی   )PCI( بلندها 
واحدها و ایجاد توازن در خطوط مختلف تولید اقدام 

گردیده است. 
بر 12  بالغ  ساالنه  طرح ها  این  انجام 
افزوده  ارزش  ریال  میلیارد  هزار 
ایجاد می نماید. در فاز دوم نیز 
شده  انجام  مطالعات  مطابق 
شرکت،  راه  نقشه  قالب  در 
ذوب آهن اصفهان به تولید 
تن  میلیون   ۵ اقتصادي 
گرفتن  نظر  در  با  سال  در 
افــزایش  و  تنــوع  ایجاد 
ارزش افزوده در محصوالت 

تولیدي نائل می آید.
اقدامات  انجام  و  ریزي  برنامه 
 3/۶ تولید  منظور  به  نیاز  مورد 
بهینه  انجام  با  فوالد  تن  میلیون 
از  یکي  نیاز  مورد  تعمیرات  و  سازي 
مي باشد  اصفهان  آهن  ذوب  فعلي  اهداف 
در این راستا برنامه تکمیل تعمیرات اساسي کوره 
بلند شماره 1 در حال پیگیري و انجام مي باشد. همچنین 
اقدامات دیگري نیز درحال انجام می باشد و اهم آنها به شرح زیر است.

الف( افزایش و تنوع محصوالت تولیدي و کاهش قیمت تمام شده از 
جمله اقدامات اساسي در حال انجام مي باشد. 

ب( احداث واحدهاي گندله سازي در ذوب آهن اصفهان که در حال 
انجام مي باشد.

ج( توسعه و به ظرفیت رساني واحد تولید آهن اسفنجي که در حال 
تکمیل مي باشد. 

د( کاهش HMR  حداقل به 82 
ه( افزایش یک کنورتور یا کوره قوس الکتریکي به بخش فوالدسازي

به  ، توجه جدي  بازرگاني داخلي و خارجي  و(  توسعه شرکت هاي  
بهره وري و مشارکت با شرکت هاي  تکنولوژي محور جهت کنترل هدر 

رفت ها و افزایش کارآیي و توجه جدي به محصوالت فرعي.         

جهت اصالح ساختار فنی ذوب 
آهن اصفهان، طرح هاي مرتبط با کاهش 

قیمت تمام شده و افزایش بهره وري در سطح شرکت 
صورت گرفت و انجام این طرح ها ساالنه بالغ بر 12 هزار 

میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد کرد؛ از جمله اصالح ضریب 
HMR در کنورترها، اجراي سیستم پرعیار سازي و تبدیل آن 

به گندله کوره بلند جهت شارژ به عنوان سنگ آهن درشت 
دانه در کوره بلند و اجراي پروژه تزریق  پودر زغال به 

کوره بلندها مبتنی بر استفاده حداکثري از ظرفیت 
موجود واحدها و ایجاد توازن در خطوط 

مختلف تولید

گفت وگـو
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 مهندس اسداله فرشاد، مدیرعامل آهن و فوالد غدیر ایرانیان 
نوسانات قیمت در بازار جهانی، مشکالت مربوط به نقدینگی واحدهای 
محصوالت  انواع  برای  داخلی  تقاضای  کاهش  و  بازرگانی  و  تولیدی 
در  وی  داند.  می  کشور  فوالد  صنعت  فعلی  چالش هاي   را  فوالدی 
گفت وگو با چیالن به تشریح دقیق تر این چالش ها پرداخته و آن ها 
را تفسیر کرده است. همچنین در بخش دیگری از صحبت هاي  خود 
کمبودها در زنجیره فوالد به ویژه گندله و آهن اسفنجی را مورد بحث 

و بررسی قرار داد... 

صنعت فوالد با سه چالش اصلی مواجه است
مهندس فرشاد مهمترین چالش هاي  پیش روی صنعت فوالد را در سه 

بخش خالصه کرده است. 
 چالش اول، نوسانات قیمت در بازار جهانی زنجیره کامل محصوالت 
فوالدی از معدن تا صنایع پایین دست می باشد که دالیل عمده آن 
متاثر از قیمت انرژی، الکترود گرافیتی و پارامترهای متغیر در قیمت 
سنگ آهن، فروآلیاژها و خصوصاً وضعیت تولید فوالد در جهان و عدم 
توازن در عرضه و تقاضا می باشد. این نوسانات بازار داخلی را نیز تحت 
تاثیر قرار داده و پیش بینی هاي  قیمت، خرید، فروش، تقاضا و ... را 

برای فوالدسازان دچار مشکل نموده است. 
چالش دوم، مشکالت مربوط به نقدینگی واحدهای تولیدی و بازرگانی 
در فعالیت هاي  جاری تولید و فروش و تامین مالی الزم برای احداث 
و سرمایه گذاری در توسعه صنعت و معدن می باشد که از محدودیت 
مشارکت  عدم  و  مالی  مراودات  کاهش  و  کشور  پولی  و  مالی  منابع 
سرمایه گذاران خارجی و یا فاینانس هاي  درازمدت، میان مدت و یا 
حتی کوتاه مدت در این چند سال اخیر نشات گرفته است. هر چند 
که امید می رود با گشایش هاي ی که به تدریج در دوران پسابرجام 
در حال حصول است، زمینه ورود سرمایه هاي  خارجی به کشور و یا 

مشارکت فراهم گردد.
و اما چالش سوم، مسئله کاهش تقاضای داخلی برای انواع محصوالت 
فوالدی و نیز در بازاهای جهانی است. با افزایش تولید فوالد در چین و 
ازدیاد عرضه جهانی از یک طرف و رکود پروژه هاي  عمرانی و احداث 
صنعت و کاهش ساخت و ساز در کشور از طرف دیگر )با توجه به اینکه 
90 درصد فوالد تولیدی کشور فوالد ساختمانی است) ، زمینه هاي  

رکود در بازار به آهن و فوالد ایران تحمیل شده است.

کمبود 10 میلیون تنی گندله در کشور مشهود است
ایرانیان گلوگاه فعلی کشور را گندله  مدیر عامل آهن و فوالد غدیر 
می داند و معتقد است مزیت آتی زنجیره فوالد ایران، آهن اسفنجی 
است! مهندس فرشاد در این خصوص به چیالن گفت: ظرفیت فعلی 

زنجیره آهن و فوالد در کشور شامل سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن 
اسفنجی و فوالد به ترتیب 38، 28، 26، 21 و 22 میلیون تن است. 
با در نظر گرفتن ضریب 1.45 برای تبدیل گندله به آهن اسفنجی، 
کمبود حدود 10 میلیون تنی گندله در کشور مشهود است. اگر مبنای 
"برنامه جامع  را  آینده  دهه  فوالد طی  و  آهن  زنجیره  توازن  ارزیابی 
فوالد در افق 1404" قرار دهیم، با توجه به هدف گذاری تولید 55 
میلیو تن فوالد تا پایان دوره مذکور، صنعت آهن و فوالد کشور نیازمند 
برخورداری از 62 میلیون تن آهن اسفنجی، 90 میلیون تن گندله و 
137 میلیون تن سنگ آهن خواهد بود. اما از طرف دیگر، اگر رویکردی 
واقع گرایانه تر داشته باشیم، به احتمال زیاد ظرفیت تولید فوالد طی 
8 سال باقیمانده تا افق 1404، به 55 میلیون تن نخواهد رسید اما با 
توجه به اینکه ایران به دلیل دسترسی به گاز طبیعی فراوان و ارزان 
قیمت، در تولید آهن اسفنجی دارای مزیت نسبی و قابلیت ایجاد ارزش 
با بررسی طرح هاي  توسعه یا در حال اجرای  افزوده باال می باشد، 
گندله و آهن اسفنجی تا افق 1404 مشاهده می کنیم که ظرفیت هر 
یک از این دو به ترتیب به 82 و 53 میلیون تن خواهد رسید که در 
صورت مازاد بودن محصول، زمینه برای صادرات به کشورهای همسایه 

از جمله ترکیه فراهم خواهد شد.

قیمت آهن اسفنجی 60 درصد قیمت شمش نیست
مدیر عامل آهن و فوالد غدیر ایرانیان در پاسخ به سوال چیالن پیرامون 
اظهار  اسفنجی  آهن  قیمت  به  نسبت  فوالد  کارخانجات ذوب  گالیه 
داشت: اینکه در برخی محافل و جلسات اعالم می شود که قیمت آهن 
اسفنجی 60 درصد قیمت شمش است قطعا واقعیت ندارد! از طرفی 
تغییرات قیمت آهن اسفنجی به میزان قابل توجهی متاثر از تغییرات 
با  باشد. مسئله دوم، اصل عرضه و تقاضاست.  نیز می  قیمت قراضه 
توجه به کمبود جدی قراضه آهنی و همچنین کمبود آهن اسفنجی 
در کشور و مازاد تقاضا، به تبع آن قیمت نیز افزایش پیدا می کند. در 
شرایط مازاد تقاضا و کمبود عرضه، بدیهی است که خریداران ناچار 
به پذیرش تغییرات قیمت قراضه و آهن اسفنجی می شوند اما با راه 
اندازی طرح هاي  استانی طی چند سال آینده مقداری از شدت این 
مسئله کاسته خواهد شد ولی باید در نظر داشت که شرایط بازار چنین 

زمینه ای را ایجاد می کند.

صادرات آهن اسفنجی فعال غیر قابل توجیه است
نشان  نیز خاطر  اسفنجی  فرشاد در خصوص صادرات آهن  مهندس 
کرد: در وضعیت فعلی و با توجه به نیاز مبرم فوالد سازان داخلی کشور 
به آهن اسفنجی، صادرات آن از دیدگاه ملی و کالن غیر قابل توجیه 
است اما با توجه به اینکه راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات آهن 
اسفنجی طی   امسال و چند سال آینده در حال انجام است، احتمال 
عرضه مازاد بر نیاز در بازار وجود دارد که از هم اکنون باید بسترهای 

الزم جهت بازاریابی و صادرات آن را فراهم نمود.
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مهندس فرشاد در گفتگو با چیالن:
صادرات آهن اسفنجی 
فعال توجیه ندارد



در گفت و گو با چیالن تشریح شد:

نجــات  عملیــات 
فوالد غـــرب آسیا 

 شرکت فوالد غرب آسیا در سال 1384 به منظور تولید ورق 
سرد به ظرفیت ۵۵0 هزار تن در قم تاسیس شد. این شرکت اگرچه 
در سال هاي  گذشته کمتر از ظرفیت تولید کرده و تعدیل نیرو داشته 
است اما به گفته مدیرعامل این مجموعه، فوالد غرب آسیا از سال قبل 

هویت خود را بازیافته و رو به بهبود رفته است.
مهندس نادر سلیمانی، مدیرعامل فوالد غرب آسیا در گفت و گو با 
چیالن به تشریح روند پیشرفت این کارخانه و ثبت رکوردهای جدید و 
ایجاد انگیزه و باور در میان کارکنان این مجموعه فوالدی پرداخته است. 

پی بردن به گزارش هاي  منفی و اشتباه در خصوص فوالد غرب آسیا
که  بود  سال ۹۵  ماه  تیر  داشت:  اظهار  آسیا  غرب  فوالد  مدیرعامل 
زمان  آن  در  گرفتیم.  تحویل  ویژه  شرایط  با  را  غرب  فوالد  کارخانه 
کارخانه 3 یا 4 ماه حقوق معوقه داشت و طی جلساتی که در استان 
بین سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و با هماهنگی وزارت 

کار 200 نفر تعدیل نیروی انسانی داشت. 
وی ادامه داد: با تحویل گرفتن مجموعه، تعدیل نیروی انسانی کارخانه 
را متوقف کردیم. با مطالعه بیشتر در مورد شرایط کارخانه، مشخص 
شد کارخانه با یک بی هویتی مواجه شده است. بی هویتی که شاید 
ناشی از برنامه ریزی غلط یا کارشناسی نادرست است و گزارشات منفی 
که طی دو سال گذشته به وزارت خانه، سازمان صمت و استانداری 
با یک  که  بود  کرده  القا  به مسئوالن  را  دید  این  بود  رسیده  استان 
واسطه  به  هم  بانک ها  طرفی  از  هستند.  مواجه  ورشکسته  کارخانه 
مطالبات معوقه، جلوی اعتبارات ما را بسته بودند و حاضر به پرداخت 

سرمایه در گردش به ما نبودند. 
سلیمانی توضیح داد: عالوه بر این موارد، هیئت چینی در بازدید از 
کارخانه گزارش اشتباهی در مورد مسائل فنی شرکت ارائه داده بود که 
می گفت این کارخانه تنها قادر است به ظرفیت 10 هزار تن در ماه 
برسد و همین گزارش اشتباه انگیزه را در میان سهامداران، مسئوالن 
از  استاندار پس  اقدام،  اولین  بود. در  برده  بین  از  و کارکنان شرکت 
تحویل کارخانه به ما از آن بازدید کرد و در گزارشات خود اعالم کرد: 
"کارخانه با مشکالت زیادی مواجه است و ما نیز در یک حداقل هاي 
ی قادر به کمک کردن به این کارخانه هستیم با این حال اگر اقدام 
جدی صورت نگیرد، کارخانه قطعا تعطیل خواهد شد". بنابراین تصمیم 

گرفتیم کارخانه را از بی هویتی ایجاد شده خارج کنیم. 

کارخانه فوالد غرب پیشانی صنعت قم است
مدیرعامل فوالد غرب آسیا اظهار داشت: گزارشی برای استانداری استان 
تنظیم کردیم مبنی براینکه کارخانه به ذات توانمندی هاي  باالیی دارد 
و می تواند استان قم را به یکی از استان هاي  صنعتی تبدیل نماید و 
اعالم داشتیم پیشانی صنعت قم، کارخانه فوالد غرب است. استانداری 
نیز این موضوع را پذیرفت و در جلسه ای در استانداری تنها حمایت 
معنوی مسئوالن را خواستار شدیم بدین معنا که مسئوالن بپذیرند ما 
کارخانه ای به ظرفیت ۵00 هزار تن و 400 نفر نیروی انسانی هستیم 
و با این ظرفیت می تواند 2۵ درصد از ظرفیت نورد سرد کشور را در 

بخش هاي  صنایع خانگی، خودروسازی و گالوانیزه تامین نماید.

روزنه هاي  امید با حمایت و همکاری بانک سپه و فوالد مبارکه 
سلیمانی روایت کرد: استاندار در زمینه حل مشکالت این واحد بسیار 
جدی ورود پیدا کرد و در مرحله بعد با فوالد مبارکه به مذاکره پرداختیم 
و تعامل خوبی حاصل شد و وزیر وقت دستور صریح دادند که مواد اولیه 
این کارخانه توسط فوالد مبارکه تامین شود. فوالد مبارکه نیز پذیرفت 
که با تیم مدیریتی جدید می تواند کار کند اما شرایطی را مطرح کرد. 
شرایط فوالد مبارکه این بود که فوالد غرب برای خرید، LC باز کند 
بنابراین باز هم بزرگترین مشکل شرکت، سرمایه در گردش شد. برای 
حل این مشکل بانک سپه با حمایت بانک مرکزی قبول کرد که تنفس 
شش ماهه ای به مطالبات معوقه ما بدهد و طی دو ماه مصوبه ای را 
مالیاتی، کارخانه  بدهی  نداشتن  اینکه درصورت  بر  صادر کرد مبنی 
می تواند تا سقف 100 میلیارد تومان از تسهیالت این بانک استفاده 
نماید. پس روزنه هاي  امیدی باز شد. در اقدام بعد، به سراغ هویت 
بخشی به نیروی انسانی شرکت رفتیم. از اینرو از تیم فنی قول گرفتیم 
که چنانچه مشکل تامین مواد اولیه حل شود می توان بر مشکالتی که 
همه بر آن اذعان داشته و براساس آن تعدیل نیرو انجام داده اند فایق آمد. 

سکانس بعد: ورود فوالد غرب آسیا به بازار
مدیرعامل فوالد غرب آسیا در ادامه بیان کرد: مذاکرات با مسئوالن، 
بانک و فوالد مبارکه نتیجه داد و ما اولین برنامه ریزی کارخانه را در 
دستور کار قرار دادیم. براساس این برنامه ریزی قرار شد هر ماه ظرفیت 
کارخانه را به مرور افزایش دهیم و به ظرفیت اسمی برسانیم و بدین 
منظور از واحد برنامه ریزی تولید درخواست برنامه تولید کردیم. واحد 
بازرگانی هم مطالعات بازار را آغاز کرد و در بررسی ها مشخص شد 
شرکت 2۹ تا 30 میلیارد تومان بابت خرید مواد اولیه در گذشته چک 
برگشتی دارد و این به یکی دیگر از چالش هاي  ما تبدیل شد چراکه 
مانع دریافت تسهیالت جدید می شد. چک هاي  برگشتی را از بازار 
جمع آوری کردیم و با چک هاي  جدید معاوضه شد. بنابراین بانک 
سپه گشایش اعتبار را برای ما انجام داد و فوالد مبارکه کاالی مورد 
نیازمان را براساس LC به ما فروخت و بدین روش بود که وارد بازار 

گفت وگـو
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شدیم. این روند رو به رشد سبب شد تیم فنی نیز به دنبال رفع سریع 
تر مشکالت بر آیند. طبق برنامه ریزی هاي  صورت گرفته توانستیم 
ظرفیت کارخانه را در 22 بهمن ماه به 20 هزار تن برسانیم. رساندن 
تولید به 20 هزار تن به کارخانه هویت بخشید و به مرور و تدریجا 
حقوق هاي  معوقه کارکنان نیز پرداخت شد و تا بهمن ماه کارخانه 

حقوق معوقه نداشت.

ثبت رکورد تولید 30 هزار تن محصول
سلیمانی در ادامه اظهار داشت: این موفقیت ها باعث شد به واحد برنامه 
ریزی تولید گفته شود برای سال ۹۶ برنامه را به گونه ای ارائه دهند 
که مشخص باشد هر واحد باید چقدر تولید نماید. با این وجود هنوز 
مشکل اصلی یعنی تامین مواد اولیه وجود داشت. در این راستا واحد 
بازاریابی با مطالعاتی که در بازار انجام داده بود اعالم کرد شرکت هاي 
ی نظیر ورق خودرو و تاراز ماهانه تمایل به خرید 7 تا 10 هزار تن از 
محصوالت فوالد غرب دارند. براساس برنامه ریزی هاي  واحد تولید، 

تولید سال ۹۶ بالغ بر 3۶0 هزار تن برآورد گردید.

چه قولی به وزیر صنعت وقت دادیم؟
شعبان  نیمه  در  گفت:  چیالن  خبرنگار  به  فوالدی  فعال  مدیر  این 
یعنی اواسط اردیبهشت ماه امسال توانستیم رکورد تولید را بشکنیم 
و به تولید 30 هزار تن برسیم. در بازدید وزیر صنعت از کارخانه این 
دستاورد ناباورانه بود و تصور نمی شد کارخانه به این ظرفیت برسد. در 
این بازدید وزیر از ما قول گرفت که در راستای همین هویت بخشی 
و حرکت ملی ظرفیت اسمی کارخانه یعنی تولید ماهانه 40 هزار تن 

را محقق نماییم.
همچنین قرار شد وزیر وقت نامه ای را به بانک سپه برای همکاری 
قید شد  نامه  این  در  و  بنویسد  در گردش  زمینه سرمایه  در  بیشتر 
اعتبارات این کارخانه از هزار میلیارد ریال به سه هزار میلیارد ریال ارتقا 
یابد و طی مساعدت هاي ی که از سوی بانک مربوطه انجام شده، این 

مسئله در فاز کارشناسی است.
بعد از دستیابی به رکورد تولید 30 هزار تن گام بعد تثبیت این رکورد 
تولید بود و چون عالوه بر افزایش تولید بر کیفیت محصوالت نیز کار 

شد، در نتیجه تمایل بازار به سمت فوالد غرب زیاد شد.

سفارش خارج از سهمیه فوالد مبارکه به فوالد غرب آسیا
مدیرعامل فوالد غرب آسیا خاطرنشان کرد: در این زمان فوالد مبارکه با 
دیدن فعالیت کارخانه، خارج از بحث سهمیه، سفارشی را در قالب تبدیل 
10 تا 1۵ هزار تن محصول فول هارد به آنیل به فوالد غرب ارائه کرد.
به روز کردن  بر  نیز عالوه  برای تشویق کارکنان شاغل در مجموعه 
پرداخت حقوق و دستمزد، پاداش هاي ی را درصورت افزایش تولید و 
راندمان در نظر گرفتیم و در دستور کار قرار دادیم و در همین حین 
کمیته پاداش ایجاد کردیم. این اتفاق اعتماد را در بین کارکنان افزایش 
داد. اکنون نیز که در حال رسیدن به ظرفیت اسمی هستیم در نظر داریم 
پاداش را بر کاهش ضایعات و افزایش راندمان از این بخـش بگذاریم.

امکان تامین 200 هزار تن ورق مورد نیاز خودروسازان
این عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت: طراحی کارخانه فوالد غرب 
آسیا طوری است که امکان تامین تا سقف 200 هزار تن از نیازهای صنایع 
خودروسازی را می تواند تامین نماید. بنابراین تولید شرکت خودروساز 

که سفارشی را به ما تحویل داد شرکت سایپا بود و در اولین سفارش، 
14 هزار تن محصول از ما خریداری کرد و آنرا تحویل گرفت. االن هم 
همین شرکت سفارش 30 هزار تنی دیگری را به ما ارائه کرده و قرار 
است نمونه ها برای آنها ارسال شده و درصورت تایید تیم کارشناسی، 
به منظور جلوگیری از واردات این محصول از فوالد غرب تامین گردد.

دو عامل اصلی در موفقیت فوالد غرب آسیا 
مهندس سلیمانی تصریح کرد: دو عامل اصلی ترین دالیل موفقیت 
کارخانه فوالد غرب آسیا بود اولین عامل بازگرداندن هویت صنعتی به 
فوالد غرب آسیا و تبدیل آن به پیشانی صنعتی استان قم بود و دوم 
عمل به تعهدات خود به پرسنل و مشتریان بود که محقق شد و سبب 

موفقیت فوالد غرب آسیا شد.

گردش مالی 1000 میلیارد تومانی فوالد غرب آسیا در قم
مدیرعامل فوالد غرب آسیا به چیالن خبر داد: فوالد غرب آسیا امسال 
1000 میلیارد تومان گردش مالی در استان قم ایجاد خواهد کرد و 
طبق برنامه ریزی واحد تولید این هدف را محقق خواهیم کرد. باید 
گفت، در سال گذشته از اول سال تا پایان تیر ماه کل تولید مجموعه 
تنها 1۵ هزار تن بود درحالی که امسال و در همین زمان عالوه بر اینکه 
برنامه ریزی تولید را محقق کرده ایم، تولیدمان درمجموع به 1۶0 هزار 
تن رسیده است. ضمن آنکه کاالهای ورودی دیگری نیز طبق سفارش 
مشتری پذیرفته شده و تولید می گردد. امیدوار هستیم تا پایان سال 

به همان برنامه تولید 3۶0 تا 400 هزار تن دست پیدا کنیم.

از تعدیل نیرو به جذب نیرو و طرح طبقه بندی مشاغل رسیدیم
این مدیر فوالدی عنوان کرد: پرسنل فوالد غرب آسیا در سال هاي  ۹3 
و ۹4 حدود ۶۵0 نفر بود که در سال ۹۵ حدود 200 نفر از این افراد 
تعدیل می شوند و تعداد نیروها به 4۵0 نفر می رسد. درست زمانی 
که تولید افزایش پیدا کرد با کمبود نیرو مواجه شدیم. البته این تعدیل 
نیرو درحقیقت به منزله کاهش شیفت هاي  کاری بود پس درنهایت 
در همان نیمه شعبان دستور استخدام 100 نفر نیرو را صادر کردیم تا 
شیفت چهارم نیز احیا شود. سپس طرح طبقه بندی مشاغل را پیاده 

و اجرایی کردیم.

فوالد غرب آسیا صاحب خط تولید گالوانیزه می شود
سلیمانی خبر داد: اقدام بعدی شرکت که در شورای اقتصاد مقاومتی 
تصویب شد، طرح توسعه کارخانه و احداث یک خط تولید گالوانیزه 
به ظرفیت 2۵0 هزار تن است که به تصویب رسیده و حتی مجوزهای 
مربوطه اخذ شده اما منتظریم که کارخانه از لحاظ تولید تاحدودی به 
ثبات برسد و بعد طرح توسعه را عملیاتی کنیم. از اینرو زیرساخت هاي  
طرح توسعه آماده است اما تا زمان تثبیت شرایط تولید کارخانه بحث 
سرمایه گذاری آن همین طور باقی خواهد ماند و بد نیست بدانید که 

این طرح درصورت اجرا 2۵0 نفر نیروی کار نیاز دارد. 

شرایط فعلی فوالد غرب اسیا
برنامه تولید ۶ ماهه دوم سال جاری تولید ظرفیت اسمی می باشد لیکن 
تهیه مواد اولیه یکی از مشکالت عمده پیش روی این شرکت است که 
امیدواریم با همکاری بیشتر بانک ها و شرکت فوالد مبارکه انجام شود.
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پالیزدار در گفتگو با چیالن:

زنجیره کامل تولید 
رمز سودآوری میدکو 

گزارش اختصاصی چیالن از نشست 
خبری میدکو:

از پیشنهادات میدکو به دولت تا 
جزئیات طرح هاي  در حال احداث

گفت وگـو
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 مهندس علی پالیزدار،  قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت 
)میدکو(  خاورمیانه  معدنی  صنایع  و  معادن  توسعه  هلدینگ  مدیره 
به  این شرکت  فعالیت هاي   تشریح  بر  عالوه  با چیالن  مصاحبه  در 
مزیت هاي  رقابتی نیز اشاره کرد و گفت: میدکو به لحاظ هزینه هاي  
حمل و نقل و نزدیکی به معادن و همینطور دارا بودن زنجیره کامل 

فوالد سودآوری مطلوب تری نسبت به سایر فوالدسازان داخلی دارد.
وی افزود: مزیت هاي  دیگر میدکو استفاده از تکنولوژی هاي  مدرن، 
کاهش مصارف آب، برق و گاز است که این مزیت ها ما را در موقعیت 

بهتری نسبت به سایر فوالدسازان قرار می دهد.
پالیزدار برنامه میدکو را عالوه بر تکمیل طرح ها تا سال ۹7، بازاریابی و 
بررسی بازارهای هدف صادراتی عنوان کرد و گفت: میدکو بیشتر به فکر 
بازارهای صادراتی است و بر این اساس تیم هاي  بازرگانی و بازاریابی 
شرکت به دنبال یافتن بازارهای هدف صادراتی هستند. البته بخش مهمی 
از برنامه تقویت صادرات به سیاست اتخاذ شده ایران در قبال دنیا و تغییر 
سیاست در ارتباط با جهان و در نهایت تقویت نظام بانکی باز می گردد.

وی خاطرنشان کرد: با این حال صادرات میدکو در صورتی انجام خواهد 
شد که بازار داخل به محصوالت میدکو نیاز نداشته باشد.

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره میدکو ایران را تنها کشور 
توانمند منطقه درتولید فوالد خواند و اظهار داشت: حتی درصورت رشد 
جمعیت، ایران تنها نیازمند 20 تا 2۵ میلیون تن فوالد است و مابقی 
بایستی صادر گردد. از سوی دیگر کشورهای منطقه این میزان تولید 
ندارند و نیازمند واردات هستند و تنها کشور توانمند در تولید ایران است.

پیشنهاداتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت
مهندس علی پالیزدار، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ 
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( در نشت خبری خود 
با رسانه ها اظهار داشت: دولت باید بر روی اکتشافات سنگ آهن و 
زغال سنگ تمرکز کند و بایستی اکتشافات دغدغه همه در کشور باشد. 
وی پیشنهادات خود به وزارتخانه را اینگونه مطرح کرد و گفت: با توجه 
به اینکه در افق 1404 نیازمند 1۵0 میلیون تن سنگ آهن هستیم و 
درحال حاضر ذخایر کشف شده کشور تنها 2/7میلیارد تن است باید 
فکر اساسی برای اکتشافات کرد در غیر این صورت پس از 17 و نهایتا 

20 سال ذخایرمان جوابگوی نیاز واحدهای داخلی نخواهد بود.
وی تاکید کرد: اکتشافات در کشور باید دغدغه همه شود و باید دولت 
و ایمیدرو بر روی یک میلیون متر حفاری در سال برنامه ریزی کنند.

موضوع بعدی که پالیزدار در قالب پیشنهاد به وزارت مطرح کرد حق 
انتفاع بود. وی اظهار داشت: حق انتفاع بایستی حذف گردد و از محل 

درآمدهای آن برای اکتشافات هزینه شود.
قائم مقام مدیرعامل میدکو در بحث زغال سنگ نیز پیشنهادات داد: 
زغال سنگ نیز نیازمند اکتشافات است چراکه از 12 تا 13 میلیارد 
تن ذخایر شناسایی شده تنها 1/1 میلیارد تن ذخیره قطعی به ثبت 
رسیده است. بنابراین در این حوزه نیز اکتشافات وسیعی الزم است که 
مشکل اشتغال و محرومیت زدایی هم قطعا با این اقدام حل خواهد 
شد. همچنین در موضوع زغال درخواست دیگر ما حذف حقوق دولتی 

معادن زغال و ارائه یارانه به این معادن از سوی دولت است.

اتمام  85 درصد پروژه هاي  میدکو 
مدیره  هیئت  عضو  و  مدیرعامل  مقام  قائم  پالیزدار،  علی  مهندس 
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( در نشست 
پروژه هاي   و  فعالیت ها  اهم  به تشریح  خبری و در جمع خبرنگاران 
میدکو پرداخت و گفت: میدکو تا سال ۹7 تمامی پروژه هاي  تعریف 

شده خود را به مرحله اجرا در می آورد و به اتمام می رساند.
تاریخچه  این نشست  ابتدای  پالیزدار در  به گزارش خبرنگار چیالن، 



ای از فعالیت هاي  میدکو بازگو کرد و افزود: میدکو اگرچه از سال 
8۶ تشکیل شد ولی به مدت یک سال کاری در این مجموعه صورت 
نگرفت و در نهایت به درخواست بورس، این مجموعه به گروه مالی 
پاسارگاد واگذار و سهم سایر سهامداران به آن واگذار شد. بنابراین عمال 
حیات میدکو از شهریور سال 87 بوده است. وی ادامه داد: در حال 
حاضر 8/۵ سال از حیات این مجموعه می گذرد و به جرات می توانم 

بگویم ما صاحب دانش و اقتدار شده ایم.
پالیزدار با تاکید این نکته که 8۵ درصد از پروژه هاي  میدکو به اتمام رسیده 
است خاطرنشان کرد: شعار میدکو این است که “توسعه ما از معدن آغاز 
می شود” و اکنون با دارا بودن زنجیره کامل در صنایع معدنی می توانیم 
بگوییم تا سال ۹7 تمامی پروژه هاي مان به مرحله بهره برداری برسند.

جزئیات طرح هاي  میدکو 
پالیزدار در تشریح روند تولید در این مجموعه اظهار داشت: میدکو در 
صورت اجرا و اتمام تمامی طرح ها به تولید 4/2 میلیون تن شمش 
فوالد، 3 میلیون تن آهن اسفنجی، 7/۵ میلیون تن گندله، 8 میلیون تن 
کنسانتره، 1/2 میلیون تن کک متالوژی، 1/1 میلیون تن زغال سنگ 
فرآوری شده، 400 هزار تن آهک و دولومیت، 24 هزار تن فروسیلیسیوم، 
۵0 هزار تن مس کاتد، 12 هزار تن لوله مسی و ۵00 مگاوات برق 
برسد. برای تمامی این طرح ها نیز معادن برای تامین خوراک ورودی 
گرفته شده و این دقیقا همان مدلی است که در میدکو اجرا شده است.

وی این خبر را نیز اعالم کرد که تا پایان سال جاری، میدکو شاهد چند 
افتتاح مهم در حوزه زنجیره فوالد و مس خواهد بود.

مکان یابی صحیح پروژه هاي  میدکو 
پالیزدار در بخش دیگری از صحبت هاي  خود با اشاره به این مسئله 
که ۹0 درصد پروژه هاي  میدکو در کرمان است گفت: سهم میدکو 
تا سال ۹7 در بخش فوالد 11.4 درصد از کل ظرفیت فوالد کشور، 
در بخش گندله 1۶.8 درصد، کنسانتره 1۶.7 درصد، کاتد مس 12.2 
درصد و کنسانتره زغال سنگ 33 درصد از کل ظرفیت کشور است. 
تولید فوالد میدکو در سال ۹7 به 4.2 میلیون تن رسیده و ظرفیت 
تولید فوالد کشور تا سال ۹7 حدود 3۶.8 میلیون تن برآورد می گردد. 
همچنین ظرفیت تولید گندله میدکو 7.۵ میلیون تن و کنسانتره آن 
8 میلیون تن خواهد شد درحالی که ظرفیت گندله کشور 44 میلیون 

تن و کنسانتره 47.8 میلیون تن خواهد شد.
وی تصریح کرد: به لحاظ معادن، کرمان یکی از شهرهای بی نظیر 
محسوب می شود چراکه در یک منطقه کرمان آن هم منطقه گل گهر 
1.3 میلیارد تن سنگ آهن وجود دارد و بعد از کرمان سنگان و ایران 
مرکزی در رده هاي  بعدی با باالترین ذخایر سنگ آهن قرار دارند. 
عالوه بر سنگ آهن، این استان دارای ذخایر خوب مس و زغال سنگ 
نیز هست. از این رو منطقه کرمان به لحاظ موقعیت، شرایط ویژه ای 

برای راه اندازی واحدهای معدن و صنایع معدنی است.

اجرای 35 پروژه با سرمایه 20 هزار میلیارد تومان در میدکو 
قائم مقام مدیرعامل میدکو با بیان اینکه مسئوالن در تمامی ارگان ها 
یاری رسان میدکو بودند اظهار کرد: جمع پروژه هاي  میدکو از 8.۵ 
سال پیش، 3۵ پروژه بوده که درمجموع 20 هزار میلیارد تومان سرمایه 
نیاز دارد که 13 هزار میلیارد تومان آن محقق شده و مابقی تا سال 

آینده و تا زمان اتمام طرح ها محقق خواهد شد.
وی جمع شاغلین در این مجموعه را 10 هزار و 800 نفر عنوان کرد و 
گفت: سال آینده این رقم به 1۵ هزار نفر به طور مستقیم خواهد رسید. 
همچنین هر یک اشتغال 10 تا 20 نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می 
کند و اگر ده ها شرکت نظیر میدکو شکل بگیرد، قطعا شرایط اشتغال 

حل خواهد شد و اگر قرار است رقابت کنیم، باید اقتصادی شویم.

جمع ذخیره معادن تحت اختیار میدکو 706 میلیون تن است
آهن 4  در بخش سنگ  را  میدکو  آهن  معادن سنگ  تعداد  پالیزدار 
معدن عنوان کرد و گفت: میدکو معادن گل گهر 2، گل گهر 4 و ۶  و 
جالل آباد را در اختیار دارد که در گل گهر 2 و 4 به طور مشارکتی با 
گل گهر فعال هستیم. همچنین جمع معادن میدکو دارای ذخیره ای 
بالغ بر 337 میلیون تن است. به عبارت دیگر از 2.7 میلیارد تن ذخیره 
قطعی سنگ آهن کشور 12.۵ درصد سهم میدکو است. در بخش زغال 
نیز با دارا بودن معادن خمرود، زرند و طبس در مجموع 210 میلیون 
درمجموع  بگوییم  توانیم  می  رو  این  از  داریم.  اختیار  در  تن ذخیره 
ذخایر معادن میدکو شامل معادن سیلیس، زغال، سنگ آهن، مس، 
آهک و دولومیت 70۶ میلیون تن برآورد می شود که هیچ فوالدسازی 

این ظرفیت را در کشور ندارد. 
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  چهارمین کنفرانس بیلت و مواد خام 
تولید فوالد منطقه منا توسط متال اکسپرت 
از  گزارشی  »چیالن«  شد.  برگزار  عمان  در 
ایرانی  المللی و سخنرانان  بین  این کنفرانس 
 13 و   12 کنفرانس  این  نماید.  می  ارائه 
سپتامبر 2017 )21 و 22 شهریور ماه 96( در 
با حضور شرکت هاي  مطرح فوالدی  مسقط 
فوالدی  بزرگ  شرکت  پنج  و  اروپایی  عمان، 
بر  عالوه  کنفرانس  این  در  شد.  برگزار  ایران 
مسقط  شرکت هاي   ایرانی،  شرکت هاي  
استیل،  جزیره  و  استیل  صحار  استیل،گروه 

وود مکنزی و آرسلورمیتال نیز حضور داشتند.
متال  عامل  مدیر  معاون  پوپوچنکو،  آندره 
کرد  بینی  پیش  کنفرانس  این  در  اکسپرت 
در  منا  منطقه  در  طویل  محصوالت  مصرف 
سال 2017 به 5.5 میلیون تن کاهش یابد و 
در نتیجه شاهد کاهش سودآوری کارخانه هاي  
بازارهای  در  طویل  محصوالت  ویژه  به  نورد 
داخلی این کشورها خواهیم بود. وی در مجموع 
جمع بندی کرد که سال 2017 سال شمشی ها 
نباشد و از سوی دیگر مصرف مقاطع طویل در 
منطقه منا در این سال کاهش یابد. همچنین 

برآوردها می گوید ایران در حوزه خلیج فارس 
شود. بیلت  کنندگان  تامین  دیگر  جایگزین 

مسعود فرات تحلیل گر تحقیق بازار از انجمن 
انجمن  به معرفی  ترکیه  صادرکنندگان فوالد 
فوالد  صنعت  ترکیه،  فوالد  صادرکنندگان 
ترکیه و کشورهای  بین  فوالد  تجارت  ترکیه، 
منطقه منا و تجارت شمش و مواد اولیه منطقه 
منا پرداخت و نیگل تامه مدیر مشاوره معدنی و 
فلزات از شرکت وود مکنزی و آناستازیا تاتارولیوا 
از مدیران آرسلور میتال اوکراین دیگر سخنرانان 
کنفرانس بیلت و مواد اولیه منطقه منا بودند.

فرصت های 
سـرمایــه گذاری 

فوالد در جنوب ایران را 
بشناسیم

در کنفرانس عمان، فرصت هاي  سرمایه گذاری در جنوب ایران 
به ویژه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، چابهار و قشم مورد 

بررسی قرار گرفت.

مهندس اسداله فرشاد مدیر عامل فوالد غدیر ایرانیان به عنوان 
یکی از سخنرانان این کنفرانس منطقه آزاد قشم را چنین توصیف 
کرد: قشم به عنوان بزرگترین جزیره در خلیج فارس و تقریبا دو 
در  استراتژیک  این جزیره یک محل  است.  بحرین  اندازه  برابر 
تنگه هرمز است و به دلیل حمل و نقل مناسب دریایی، ریلی و 
جاده ای، اولین ژئوپارک در خاورمیانه، استفاده از بندر کاوه برای 
انتقال کاال و تجهیزات، اسکله بهمن با ظرفیت 1.2 میلیون تن 
در سال، بندر و اسکله درگهان با ظرفیت 500 هزار تن در سال 

از مزیت هاي  خوبی برخوردار است.

وی فرصت هاي  سرمایه گذاری در این منطقه را در حوزه هاي 
ی نظیر صنعت فوالد، الکترود گرافیتی، شرکت هاي  صادرات 
و  عمرانی  نقل، شرکت هاي   و  وارداتی، شرکت هاي  حمل  و 
پاالیشگاه عنوان کرد و گفت: ظرفیت هاي  معدنی قشم شامل 
که  باشد  می  آهن  سنگ  و  آهک  سنگ  نمک،  معادن  وجود 
حال  در  منطقه  این  در  ای  توسعه  طرح هاي   آنها  براساس 

اجراست.

بیلت ایران در بازارهای 
بین المللی برند شده است

دکتر احسان دشتیانه معاون مدیر عامل در زمینه 
فروش و بازاریابی ذوب آهن اصفهان در چهارمین 
کنفرانس بیلت و مواد خام منطقه منا در عمان 
در ابتدای صحبت هاي  خود به پتانسیل هاي  

ذوب آهن با قدمت 50 سال پرداخت.
معاون فروش و بازاریابی ذوب آهن اصفهان با اعالم 

اینکه صادرات بلوم و بیلت ایران در سال 95 بالغ بر1.9 
میلیون تن بود، تصریح کرد: حدود 70 درصد بیلت هاي  

صادراتی ایران به منطقه منا بوده و ایران موفق به بهبود شرایط خود 
در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس )GCC(، امارات و 
عمان شد. همچنین بیلت ایران به تایلند، اندونزی و مالزی هم صادر شد.
دکتر دشتیانه در ادامه توضیحاتي درباره طرح جامع فوالد کشور عنوان 
کرد و با اشاره به اینکه فوالد چادرملو، نی ریز، شادگان، بافت، سبزوار، 
سرمد ابرکوه وارد مدار تولید خواهند شد، گفت: با توجه به مشارکت 
چشمگیر بخش خصوصي، رسیدن به 20 میلیون تن صادرات در سند 

چشم انداز دور از ذهن نیست.
معاون بازاریابي و فروش ذوب آهن اصفهان همچنین از بیلت ایران به 
عنوان یک برند نو در بازارهاي جهاني یاد نمود و گفت:  امروزه با تکیه 
ارائه  و  باال  تحویل محصول، کیفیت  مناسب  زمان  رقابتي،  قیمت  بر 
اسناد حمل در زمان الزم، بیلت ایران موفق شده تا جایگاه خوبي در 
بازارهاي بین المللي پیدا کند. وی صادرات بیلت ایران در 7 ماه2017 
آهن  ذوب  بیلت  صادرات  و  تن  هزار   440 و  میلیون   2 معادل  را 

اصفهان در 7 ماه 2017 را معادل 560 هزار تن عنوان نمود. 
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فوالد خراسان 
مجموعه ای با چرخه کامل فوالد 

تا سال 2019
فوالد  مدیره  هیئت  عضو  آبادي  شمس  رضا  محمد  مهندس 
خراسان در کنفرانس عمان با اشاره به اینکه بزرگترین مصرف 
کننده قراضه در دنیا استالیا و سپس ترکیه و اسپانیا هستند 
گفت: به اعتقاد کارشناسان تا سال 2020 جایگزینی قراضه به 
به شدت  این خطر  و  افتاده  اتفاق  تر  سریع  آهن  جای سنگ 
سبب  جایگزینی  این  و  کند  می  تهدید  را  آهن  سنگ  معادن 
کاهش انتشار گاز منواکسید کربن، صرفه جویی در مصرف آب 
و سنگ آهن و همین طور کاهش 72 درصدی مصرف انرژی 

می شود.

این  کرد:  تشریح  اینطور  هم  را  خراسان  فوالد  مجموعه  وی 
کارخانه در سال 2000 و با یک خط نورد 550 هزار تنی کار 
خود را آغاز کرد، در همان سال واحد ذوب به ظرفیت 650 هزار 
تن وارد مدار تولید شد. واحد گندله سازی فوالد خراسان در 
سال 2007 به ظرفیت تولید 1.6 میلیون تن در مدار قرار گرفت. 
در بهار امسال واحد ذوب شماره دو فوالد خراسان به ظرفیت 
720 هزار تن راه اندازی شد و در تابستان هم شاهد تست گرم 
گندله سازی فوالد خراسان به ظرفیت 2.5 میلیون تن بودیم. 
فوالد خراسان تا سال 2019 به شرکتی با دارا بودن یک چرخه 

کامل زنجیره ارزش فوالد تبدیل خواهد شد.

سهم فوالد 
خوزستان در چشم انداز 
1404 بالغ بر 25 درصد کل 

فوالد کشور است
دکتر مجید عبیات، مدیر تحقیقات فروش و بازاریابی 

فوالد خوزستان در کنفرانس بیلت عمان ظرفیت فوالد خوزستان در سال 
1404 را 13.6 میلیون تن عنوان کرد و گفت: سهم فوالد خوزستان از 
کل تولید فوالد در افق 1404، بالغ بر 25 درصد است. تولید سال 2016 
فوالد خوزستان درمجموع 3.6 میلیون تن بیلت و بلوم بوده است که در 
مجموع 1.9 میلیون تن آن به خاورمیانه، آمریکای شمالی و جنوبی 
و  برای حضور  را  شرایط  فوالد چین  صادرات  کاهش  و  شد  صادر 

گسترش بازار صادراتی ایران فراهم کرد.

صادرات 9 میلیون 
تنی بیلت در انتظار ایران

دکتر مصطفی سبزواری مدیر فنی و تحلیل بازار از شرکت میدکو به 
ایرانی حاضر در کنفرانس متال اکسپرت، چشم  عنوان دیگر سخنران 
انداز ظرفیت تولید بیلت ایران در سال 1400 را 29.6 میلیون تن بیلت 

عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی ظرفیت هاي  جدید در حوزه فوالد تا 
سال 2012، تولید فوالد در کشور ارتقا می یابدکه عمده آنها در بخش 

بیلت و محصوالت نیمه نهایی است. 

سبزواری در ادامه صحبت هاي  خود زنجیره فوالد درمیدکو را شرح داد 
و عنوان کرد: درآینده ای نزدیک و با افتتاح تمامی طرح ها در میدکو 
ذخایر سنگ آهن این شرکت 337 میلیون تن، کنسانتره 8 میلیون تن، 
گندله 7.5 میلیون تن، آهن اسفنجی 4.7 میلیون تن و فوالد خام 4.2 

میلیون تن خواهد شد. 

وی در یک جمع بندی گفت: صادرات بیلت ایران در سال 1400 به 
حدود 9 میلیون تن می رسد و سهم صادرات میدکو از این رقم 3 

میلیون تن خواهد بود.



مزایای برجسته بندر چابهار برای تولید و تجارت فوالد

جعــفری  کــیوان    
فوالد  بازار  تحلیلگر  طهرانی، 
موضوع  چهار  موادمعدنی  و 
ارزش  زنجیره  آنالیز  شامل 
بینی  پیش  ایران،  فوالد 
آینده تولید کنسانتره، گندله 
ایران،  در  اسفنجي  آهن  و 
مزایای بندر چابهار برای افزایش 
فوالد  تولید  اولیه،  مواد  صادرات 
نهایتا  و  همسایه  کشورهای  با  تجارت  و 
همکاری تجاری دو جانبه ایران و عمان را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی اشاره ای به تولید در زنجیره فوالد در 7 ماهه نخست سال 2017 
تن،  میلیون   10.4 مدت  این  در  آهن  سنگ  تولید  گفت:  و  داشت 
کنسانتره 15.36 میلیون تن، گندله 12.52 میلیون تن، آهن اسفنجی 
7.5 میلیون تن، فوالد خام 6.01 میلیون تن و محصوالت فوالدی 
6.08 میلیون تن بود. وی افزود: صادرات فوالد ایران در سال 2016 
بالغ بر 5.7 میلیون تن گزارش شده و در نیمه نخست سال 2017 

حدود 2.58 میلیون تن بود. 

جعفری طهرانی مقاصد صادرات شمش فوالد ایران را به ترتیب تایلند 
 8( عمان  و  درصد(   12( امارات  درصد(،   19( تایوان  درصد(،   27(
درصد( خواند و اظهار داشت: مقاصد صادرات آهن اسفنجی ایران هم 
در سال جاری به ترتیب عمان )40 درصد(، کویت )38 درصد(، هند 
)8 درصد(، اسپانیا )7 درصد(، مالزی )5 درصد( و چین )2 درصد( بود.

پیش  نوع  سه  تحقیقات  براساس  کرد:  خاطرنشان  طهرانی  جعفری 
دارد  افق 1404 وجود  در  ایران  فوالد  میزان صادرات  بینی درمورد 
اول براساس روند گذشته در بین سال هاي  2012 تا 2016 که پیش 
بینی می گردد صادرات به 16.6 میلیون تن برسد، دوم براساس سهم 
صادرات تولیدات ایران در بین سال هاي  2015 و 2016 که برآوردها 
صادرات 11.6 میلیون تن بوده و سوم براساس طرح جامع فوالد که 

صادرات 20.4 میلیون تن را تخمین می زند.

جعفري طهراني در تحلیل و تفسیر تکمیلي نمودار صادرات فوالد آینده 
ایران ادامه داد: بنظر من واقعي ترین و عملي ترین میزان فوالد قابل 
صادرات ایران با توجه به سهم تعریف شده در بازار عدد 11.6 میلیون تن 
در افق 1404 مي باشد. با توجه به استراتژي هند جهت تولید حداقل 
200 تا 220 میلیون تن فوالد در افق 2025 )1404( این کشور برنامه 
صادرات حدود 45 تا 50 میلیون تني دارد، پس عماًل صادرات بیش 
از 12 تا 15 میلیون تن در افق 1404 براي ایران دشوار خواهد بود.

این کارشناس بازارهای بین الملل در مورد مزایای بندر چابهار برای 
افزایش صادرات مواد اولیه تولید فوالد و تجارت با کشورهای همسایه 

اظهار داشت: ازجمله مزایای بندر چابهار می توان به دسترسی به عمق 
بیشتر برای پهلوگیری کشتی هاي  بزرگتر با ظرفیت باالي 80 هزار تن 
و جزر و مد محدود به واسطه ارتباط با اقیانوس اشاره کرد. همچنین 
محدودیت کانال در چابهار وجود ندارد و جریان آب کمتر در آن دیده 
می شود که باعث آسان شدن پهلوگیری کشتی ها می شود. عوارض 
بندری در بندر چابهار مقدار قابل مالحظه ای کمتر از سایر بنادر ایران 
است و حتی این عدد به 3 تا 4 هزار تومان نیز می رسد و می توان یک 
دالر صرفه جویی را در صادرات داشته باشد که موضوع بسیار قابل تاملی 
است. همچنین به دلیل نزدیکی به آب هاي  بین المللی هزینه حمل 
دریایی این بندر کمتر از بندرعباس و بندر امام خمینی می باشد و در 
نتیجه زمان حمل را کمتر کرده و سبب صرفه جویی می شود. مزیت 
دیگر چابهار شیب مالیم سواحل آن است و می توان عملیات اوراق سازی 
کشتی ها را به عنوان یک صنعت در آن انجام داد و این دقیقا اقدامی 
است که بنگالدش در یکی از بنادر خود به نام چیتاگونگ انجام می دهد. 

عالوه بر موارد فوق، چابهار به عنوان بهترین مکان برای سوخت گیری 
با نصب مخازن ساحلی محسوب می شود و می توان از آن به عنوان 
ایستگاه سوخت گیری کشتی ها که از دریای عمان و خلیج فارس گذر 
می کنند استفاده کرد در حالی که اکنون این ایستگاه برای کشتی ها 

در امارات است.

نظر  از  بندرعباس  به  بندر چابهار نسبت  بودن  نزدیک   مزیت دیگر 
زمینی به معادن سنگ آهن در سنگان و شمال شرق ایران است که 
می تواند در آینده باعث صرفه جویی در حمل زمینی گردد . البته راه 
آهن این حوزه هنوز تکمیل نشده و چنانچه تکمیل شود سبب اتصال 

چابهار به خطوط ریلی کشور خواهد شد. 

جعفري طهراني در ادامه خطاب به مدیران ارشد بندر صحار عمان 
مي خواهید  شما  اگر  گفت:  داشتند  مسقط حضور  کنفرانس  در  که 
در چشم انداز 2030 میالدي این بندر استراتژیک در سلطان نشین 
دوست و همسایه ایران را به قطب تجارت 450 میلیون نفري جمعیت 
نگاهي  نیم  اکنون  هم  از  مي بایستي  کنید  تبدیل   MENA منطقه 
به بندر استراتژیک چابهار که شما را به اروپا، آسیاي میانه و قفقاز 
وصل مي کند بیندازید. چابهار می تواند مرکز صادرات در آینده برای 
موادمعدنی افغانستان به ویژه معدن سنگ آهن حاجی گک شود و این 
بندر کریدور بین المللی حمل و نقل شمال به جنوب و سایر مسیرها 
بوده و محل اتصال به آسیای مرکزی و قفقاز است و از این نظر اهمیت 
بسزایی دارد. مزیت دیگر چابهار، فاصله کم و تنها 72 کیلومتری آن تا 
بندر گوادر پاکستان که بندر رقیب آن محسوب می شود، می باشد کما 
اینکه هند تمایل زیادی به اتصال به این بندر نشان می دهد و حاضر 
است سرمایه گذاری بین 80 الی 100 میلیون دالری جهت توسعه این 

بندر استراتژیک انجام دهد.
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دکتر کرباسیان:

لزوم انسجام بیشتر دولت و تشکل ها برای توسعه معدن و صنایع معدنی

در دولت دوازدهم، یکی از اولویت های ویژه ای که مورد توجه رئیس 
جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت است، معدن و صنایع معدنی 
است. در معدن و صنایع معدنی هم جایگاه فوالد ویژه است. در دنیا 
معدنی 44  صنایع  و  معدن  بخش  دالری  میلیارد  تجارت 2200  از 
درصد متعلق به فوالد بوده و همچنین یکی از نکات بسیار مهم این 
کشورها  توسعه  شاخص های  از  یکی  فوالد  مصرف  سرانه  که  است 
است. ظرفیت فوالد کشور در دولت یازدهم از 22 میلیون تن به 31 

میلیون تن افزایش یافته است و در دولت دوازدهم بایستی 
سیاست گذاری، نظارت و حمایت از حوزه فوالد و 

بخش خصوصی باید به گونه ای به شرکت ملی 
فوالد تفویض شود و وزیر صنعت، معدن و 

تجارت نیز بر این موضوع تاکید دارند. 
شرکت  شد  خواهد  سبب  اقدام  این 
ملی فوالد هم جایگاه تخصصی خود 
را در حوزه تولید، صادرات، اشتغال و 
انتقال تجارب و فناوری های جدید باز 
نخواهد  امر محقق  این  یافت.  خواهد 

و  فوالد  انجمن  همکاری  با  مگر  شد 
شرکت های فوالدی و سنگ آهنی.

ایران در سال گذشته بیش از ۶ میلیون تن 
صادرات فوالد داشت و امسال تالش بر آن است که 

با توجه به افزایش تولید و پیش بینی رسیدن آن از 17 میلیون تن 
سال قبل به 1۹ تا 20 میلیون تن در سال جاری، این رقم حفظ شود و 
صادرات ادامه یابد. همچنین خبرهای خوبی در حوزه اکتشافات شنیده 
می شود و با وجود ذخایر معدنی و همین طور گاز طبیعی امیدواریم 
با تعامالت جهانی، سرمایه گذاری های جدید و استفاده از فناوری های 
به روز بتوانیم جایگاه ایران را در فوالد و معدن و صنایع معدنی ارتقا 
نوسازی،  و  توسعه  سازمان  یک  عنوان  به  نیز  ایمیدرو  تالش  دهیم. 
حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی است و با سیاست هایی 
برای  را  جایگاه  این  توانستیم  ایم  کرده  اتخاذ  که 

مسئوالن تبیین کنیم.

وزارت  درون  هماهنگی  دانیم  می  اما 
و  با تشکل ها  بیرونی  تعامالت  و  خانه 
و  است  مهم  بسیار  خصوصی  بخش 
سیاست گذاری ها باید منسجم باشد 
و هماهنگی سازمان توسعه و نوسازی 
و سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
از  بتوانیم  تا  بیشتر شود  باید  معدنی 
پتانسیل و حمایت تمامی این ارگان ها 
امکانات  این  از  بتوانیم  و  نمایم  استفاده 

برای توسعه کشور استفاده نماییم.

در دولت دوازدهم 
بایستی سیاست گذاری، 

نظارت و حمایت از حوزه فوالد و 
بخش خصوصی باید به گونه ای به 

شرکت ملی فوالد تفویض شود



برای اولین بار در کشور
شروع اجرای اصول راهبری شرکتی در گروه توکافوالد

  دومین همایش راهبری شرکتی با حضور مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکا 
فوالد و شرکت های گروه توکافوالد در 28 شهریور ماه 1396 برگزار شد.

به گزارش چیالن، مهندس کارگهی، مدیر عامل شرکت توکا فوالد پس 
از قرائت قرآن کریم و پخش سرود ملی ضمن خیرمقدم به میهمانان از 
حضور آنها در همایش تشکر کرد و به ضرورت بحث راهبری در شرکت 
ها به خصوص هلدینگ ها اشاره کرد و اصول تدوین شده در آیین 
نامه های راهبری شرکتی را به عنوان یک ضرورت در جهت پاسخ به 
پیچیدگی های خاص توکا فوالد در راستای ضابطه مند کردن روابط و 
همچنین شفاف سازی و پاسخ گویی معرفی نمود. وی در ادامه، ورود 
به بحث راهبری شرکتی را به عنوان دومین نقطه عطف شرکت توکا 

فوالد پس از ورود به بازار بورس طی سال های گذشته عنوان کرد.

دکتر سبحانی، مدیر عامل فوالد مبارکه به عنوان اولین سخنران این 
همایش با اشاره به جایگاه راهبری شرکتی به عنوان یکی از مهم ترین 
مباحث روز دنیا اظهار داشت مدیریت اثربخش در سایه نظام راهبری و 
ضابطه مندی امکان پذیر خواهد بود و اگر توفیق اقتصادی کشورمان را 
می طلبیم بایستی نظام راهبری را بهبود و اجرایی نماییم. وی در پایان 

از زحمات شرکت توکافوالد در این حوزه تشکر نمود.

مجلس  در  مبارکه  شهرستان  نماینده  سعیدی  خانم  جلسه  این  در 
عامل  مدیران  با  نظر  تبادل  به  و  یافت  حضور  نیز  اسالمی  شورای 

شرکت های گروه پرداخت.

علمی  هیئت  عضو  مشایخی،  دکتر  خانم  همایش،  اصلی  بخش  در 
دانشگاه تهران و مشاور کمیته راهبری به همراه خانم دکتر هاشمی، 
مدیر واحد راهبری و نظارت بیان داشتند که به دلیل ساختار بسیار 
پیچیده روابط در هلدینگ ها، تعریف ساز و کاری که بتواند به این 
روابط چارچوبی مشخص ببخشد و از ایجاد روابط نادرستی که عموماً 
به تصمیمات اشتباه در جهت کسب منافع مالکین منجر می شود، 
این  در  ادامه  در  است.  اجتناب  قابل  غیر  ضرورتی  نماید  جلوگیری 
خصوص صحبت شد که راهبري شرکتي به فرآیندي اطالق مي شود 
که متأثر از مکانیزم هاي قانوني، مقرراتي، قراردادي و بازار بوده و هدف 
براي سهامداران و سایر ذینفعان و همچنین  پایدار  ارزش  ایجاد  آن 

حفاظت از منافع آنان مي باشد. 

و  ها  نبوده و سختی  قواعد ذکر شده مستثنا  از  توکافوالد  هلدینگ 
پیچیدگی های آن را به خوبی لمس و درک کرده است؛ هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت از دو سال پیش تا کنون با بررسی این موضوع 

به لزوم پیگیری راهبری شرکتی صحه گذاشته و سعی کرده مقدمات 
طراحی و استقرار یک نظام راهبری شرکتی اثربخش را در مجموعه 

توکا فوالد فراهم کند.

ایشان همچنین به تشریح آیین نامه راهبری شرکتی و سایر دستورالعمل 
های تدوین شده پرداختند و در این خصوص بیان داشتند آیین نامه راهبری 
در 5 بخش به شرح ذیل تدوین شده است که سایر دستورالعمل ها با توجه 
به نیاز هر بخش تهیه شده است و به تفصیل هر بخش را توضیح دادند:

هیئت مدیره و مدیرعامل )در این بخش به نحوه ترکیب و ویژگی . 1
های مورد نیاز اعضای هیئت مدیره، وظایف و حدود اختیارات و 
همچنین موارد غیرقابل تفویض به مدیرعامل شرکت می پردازد(.

کمیته های هیئت مدیره )شامل کمیته های تخصصی که شرکت . 2
های گروه ملزم به تشکیل هستند از جمله کمیته توسعه در ساب 

هلدینگ ها و کمیته حسابرسی در شرکت های بورسی(.

دبیر خانه هیئت مدیره )این قسمت الزام به داشتن دبیر جلسات . 3
هیئت مدیره و نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره را تشریح و 

وظایف دبیر جلسات را مشخص کرده است(.

در . 4 گروه  های  شرکت  بین  هماهنگی  )جهت  عمومی  مجامع 
برگزاری مجامع آیین نامه نحوه برگزاری مجامع تهیه و در قالب 
سه بخش به نحوه تشکیل مجامع شرکت های گروه اشاره دارد 
تاریخ تشکیل و  برنامه ریزی  از  برگزاری مجامع  برنامه کلی  و 
همچنین ارائه گزارشات و صورت های مالی به سهامداران تا روز 

برگزاری و نحوه تشکیل پرداخته است(.

افشا و پاسخ گویی )در این بخش به نحوه افشا و الزامات مربوط . 5
از جمله نحوه افشا در گزارش هیئت مدیره به مجمع و سایت 

شرکت پرداخته شده است(.

در ادامه این مراسم بیان شد وظایف هیئت مدیره مطابق اصول تدوین 
شده و انتظارات ابالغ شده از طرف شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد 
مصوب  بودجه  تحقق  همراه  به  وظایف  این  که  است  شده  مشخص 
سالیانه معیاری جهت ارزیابی پایان سال آنها خواهد بود و بر مبنای 
نتایج بدست آمده از ارزیابی ها انتصابات بعدی، پاداش هیئت مدیره و 

حقوق مدیران عامل تعیین خواهد شد.
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مهـم تریـن درخواسـت بـه عنوان 
ایـران  فـوالد  حـوزه  فعـال  یـک 
پلکانـی  تعرفـه  سـاختار  اصـالح 
و ارائـه سـاختاری منطقـی بـرای 
مبنـای  بـر  ای  تعرفـه  حمایـت 
متاسـفانه  اسـت.  افـزوده  ارزش 
کـه  تعرفه هـا  پلکانـی  سـاختار 
تولیدکننـدگان،  اجمـاع  بـا  بایـد 
مصـرف کننـدگان و بدنـه وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت تعییـن 
شـود بـا ورود نگاه هـای سیاسـی 
بـه درسـتی تعییـن نشـده اسـت. 
ایـن مسـئله سـبب شـده پله های تعرفـه ای بـرای مثـال در برخی 
محصـوالت و مـاده اولیـه آن یکسـان باشـد یـا حتـی تغییـر در 
تعرفه هـا در زنجیـره بـه درسـتی صـورت نپذیـرد. بنابرایـن اولیـن 

درخواسـت، کارشناسـی کـردن پله هـای تعرفـه ای اسـت بـه گونه 
ای کـه بـرای تمامـی ذینفعان صنعت فـوالد توجیه منطقی داشـته 

. شد با

بانکـی  تبـادالت  سیاسـی،  ریسـک  کاهـش  درخواسـت  دومیـن 
و انتقـال پـول و سـرمایه گـذاری اسـت. کاهـش ریسـک سیاسـی 
می توانـد امـکان صـادرات محصـوالت فـوالدی از ایـران را افزایـش 
دهـد. اگرچـه صنعـت فـوالد ما از لحـاظ کیفیـت و تولید بـه نقطه 
مناسـبی در سـطح جهانـی رسـیده اما مشـکل فعلی صنعـت فوالد 
اکنـون ریسـک سیاسـی کشـور و تبـادالت بانکـی اسـت. اگـر ایـن 
مشـکل رفـع گـردد مـی تـوان شـاهد قراردادهـای بلندمـدت برای 
صـادرات فـوالد بـود. از سـوی دیگـر دولـت دوازدهـم اگـر بتوانـد 
بانک هـای خارجـی را متقاعد کند کـه در داخل ایران شـعبه ایجاد 
کننـد، قطعا شـاهد جهـش صادراتی در کشـور خواهیم بـود چراکه 

در صنعـت فـوالد بسـیار نیازمنـد ایـن موضوع هسـتیم. 

اصالح پلکانی تعرفه و کاهش ریسک سیاسی مورد انتظار جامعه فوالد است               

•  نصراهلل ایزدپناه
مدیرعامل شرکت صنایع هفت 

الماس

مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه شمش فوالد 
را اصالح کنیم

دولت از سرمایه گذاری در حوزه فوالد خارج 
شود

در حوزه تولید شاهد هستیم که 
به  تولیدی  واحدهای  از  بسیاری 
حالت تعطیل درآمده اند. تولید به 
کلی نابود شده و از بین رفته و اینها 
مشکالتی است که دولت ها مسبب 
آن بوده اند. اجرای نادرست و غیر 
ارزش  بر  مالیات  نظام  کارشناسی 
نابودی  به سمت  را  تولید  افزوده، 
بنابراین می توان  کشانده است و 
اساسی مشکالت  ریشه  که  گفت 
تولیدکنندگان از این قانون ناهنجار 
است. مالیات بر ارزش افزوده برای 
تولیدکننده ای که در ضرر است معنا و مفهومی ندارد. مالیات بر ارزش 
افزوده همان گونه که در جوامع دیگر به اسم مالیات بر مصرف شناخته 
می شود، بایستی از مصرف کننده اخذ گردد درحالی که در ایران از 
تولیدکننده دریافت می شود! دولت باید هرچه سریع تر این مصوبه را 
اصالح نماید و این بار مالیاتی را از دوش تولید برداشته و به مصرف 
اعمال نماید. مشکل دیگر تعرفه 1۵ درصدی بر روی وادرات شمش 
است که این هم کار اشتباهی بود و سبب شد یافتن شمش استاندارد 
در برخی مناطق کشور مقدور نباشد و در نتیجه شاهد تولید مقاطع 
طویل کم کیفیت از سوی برخی کارخانجات باشیم. از این رو پیشنهاد 
دیگر به دولت این است که تعرفه واردات شمش را حذف کند و تولید 

میلگرد از شمش های القایی بی کیفیت را نیز ممنوع نماید.

برای توسعه و ارتقاء صنعت فوالد 
در  صد  باید  آتی  سال های  در 
بخش  به  گذاری ها  سرمایه  صد 
خصوصی واگذار شود. دولت باید از 
سرمایه گذاری در حوزه فوالد کنار 
بخش خصوصی  به  را  کار  و  رود 
بسپارد. تحقیقات میدانی در حوزه 
فوالد نشان می دهد عموما سرمایه 
گذاری های دولتی در بخش فوالد، 

اقتصادی نبوده است.
به اعتقاد من دولت باید از سرمایه 
گذاری در حوزه فوالد خودداری کند 
و اگر این اتفاق رخ دهد اقتصاد ما به یک اقتصاد پویا تبدیل خواهد شد و می 
توان درقالب اقتصاد مقاومتی و خصوصی سازی واقعی آن را مطرح کرد.
اتفاقی که اکنون شاهد آن هستیم این است که80 درصد سرمایه 
گذاری ها در حال حاضر توسط دولت انجام می گیرد درحالی که بخش 

اعظم مالیات ها از بخش خصوصی دریافت می گردد.
من به شخصه این موضوع را با وزیر وقت آقای مهندس نعمت زاده 
درمیان گذاشتم و معتقدم بیشتر دست اندرکاران دولتی که در حوزه 
فوالد فعال هستند، تولید و سرمایه گذاری را به معنای واقعی درک نمی 
کنند و بسیاری از واحدهایی که اکنون راه اندازی شده اند، با وجود غیر 
اقتصادی بودن اما به جهت اشتغالی که ایجاد کرده اند امکان تعطیلی 

ندارند و این یک معضل اساسی در اقتصاد فوالد کشور است.

• حسن مصیب زاده
مدیرعامل ذوب آهن گمبرون

• محمد احرامیان
رئیس هیئت مدیره نورد فوالد یزد

 نگاه پیشکسوتان
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وزارت صنعت به تنظیم بازار با محوریت بخش خصوصی کمک کند

به عنوان یک تولیدکننده انتظارم از دولت دوازدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنایع، این 
است که به تنظیم بازار با محوریت بخش خصوصی کمک کند البته نه به صورتی که در نرخ گذاری ها دخالت نماید.
به طور مثال اکنون شاهد فاصله بسیار کم و غیرقابل توجیه شمش قوس الکتریکی و میلگرد هستیم. در حلقه قبل 
هم بین شمش و آهن اسفنجی همین وضعیت البته با شدت کمتر وجود دارد. هر یک از کارخانجات نورد تعدادی 
کارگر دارند و این اقدام سبب خواهد شد این واحدها رو به تعطیلی نرفته و درنتیجه کارگران آنها بیکار نشوند. چه 

بسا اگر حمایتی از این واحدها صورت نگیرد، قطعا شاهد تعطیلی آنها خواهیم بود. 
بنابراین در یک جمله می توان گفت، تنها راه نجات و حمایت از فوالدسازان تنظیم بازار است و کمک و نظارت دولت 

بر این موضوع، مورد انتظار است.  • محمد جابریان
رئیس  هیئت مدیره مجتمع فوالد 

روهینا جنوب 

برنامه استراتژیک فوالد محور سیاست گذاری های دولت دوازدهم باشد

به عنوان فردی که بیش از 30 سال 
 4 و  کرده  فعالیت  فوالد  زمینه  در 
سال نیز مدیرعامل فوالد هرمزگان، 
یکی از فوالدسازان برتر ایران بوده و 
شرکت  مدیرعامل  عنوان  به  اکنون 
مهندسي  شرکت  یک  که   MME
که وظیفه انتقال تکنولوژی را دارد 
باید بگویم مهم ترین انتظار از دولت 
اجرای  برای  ریزی  برنامه  دوازدهم 
نقشه راه یا برنامه استراتژیک فوالد 
برنامه  این  مجری   اگرچه  است. 
عمدتا معادن و فوالدسازان هستند 
ها  محدودیت  بعضا  و  امکانات  تسهیالت،  دولت،  مصوب  قوانین  اما 
توسط دولت باید در جهت اجرای نقشه راه ساماندهی شوند. بنابراین 
دولت می تواند در پیشبرد اهداف و پیاده سازی برنامه کمک کننده 

بوده و برطرف کننده مشکالت و موانع باشد.
انتظار دیگر از دولت، مدیریت زنجیره فوالد است. با توجه به اشراف و 
حاکمیت دولت بر منابع طبیعی و معادن و همین طور بازار مصرف، 
باید توازنی را در زنجیره فوالد ایجاد نماید به نحوی که مشکالت سال 
و محدودیت ها  موانع  ها،  دیگر مشوق  بیان  به  نگردد.  باز  قبل  های 
به گونه ای درنظر گرفته شود که با کنترل صورت گرفته، مدیریت 
اعمال شود.  نهایی  تا محصول  معدن  از  ارزش  زنجیره  بر  منسجمی 
اکنون شاهد هستیم مالکیت زنجیره به صورت منسجم نبوده و در 
اختیار شرکت های متنوعی است و این امر ممکن است در مقاطعی 
و درنتیجه  نسازد  آنها ممکن  برای  را  نیازهای یکدیگر  تامین  امکان 

ضربه ای به برنامه استراتژیک وارد آورد.
انتظار سوم، نظارت بر واردات و صادرات و عکس العمل سریع در وضع 
تعرفه مناسب است. این تعرفه ها باید متناسب با بازار جهانی و داخلی 

وضع شود. در سال های گذشته که نوسانات زیادی در بازار جهانی 
اتفاق افتاد همواره ما نسبت به سایر نقاط جهان عکس العمل های 
کندتری در وضع تعرفه ها داشتیم و همین موضوع ضربه هایی را بر 
پیکره فوالد ایران چه در بخش تولیدکننده و چه مصرف کننده وارد 
آورد. امیدواریم با اتخاذ تدابیر مناسب در آینده این عکس العمل ها با 
کارشناسی و تصمیم سازی های ارگان ها و تشکل های تخصصی نظیر 

انجمن فوالد ایران که در اختیار دولت قرار می گیرد، سرعت گیرد.
درخواست دیگر، تامین مالی از طریق اعتبارات داخلی و خارجی برای 
اجرای پروژه های توسعه ای فوالدسازان است. بسیاری از فوالدسازان 
برای طرح های جدید یا برنامه های توسعه ای خود با مشکل تامین 
مالی مواجه هستند و با توجه به ارتباطات بین الملل نیاز است که 
حمایت دولت در راستای تامین اعتبارات از محل منابع خارجی که 
این  گیرد.  صورت  طلبد،  می  را  دولتی  ارتباطات  و  تضامین  معموال 
حمایت برای طرح های مصوب و پروژه هایی که در راستای برنامه 
به  ها  این طرح  بگیرد چراکه رسیدن  باید سرعت  است  استراتژیک 
مرحله تولید هم از لحاظ درآمدی و هم اشتغال و رسیدن به برنامه ها 

مقرون به صرفه تر است.
شرکت  یک  که   ،MME شرکت  عنوان  به  ما  انتظارات  همچنین 
بومي  و  انتقال  و  کسب  ماموریت  با  آلمان  در  شده  ثبت  مهندسي 
سازي دانش فني فوالد سازي بوده است، با توجه به توفیق چشمگیر  
تکنولوژی  ابداعي بومی پرد توسط این شرکت در ایران که در چهار 
طرح استاني پیاده شده و در  بخش احیا مستقیم میانه و شادگان 
این تکنولوژی  تولید است، حمایت دولت در توسعه  اکنون در حال 
با تامین بودجه و استفاده از آن در کلیه فوالدسازی های کشور به 
جاي تکنولوژي هاي  وارداتي و وابسته است. همچنین امیدواریم در 
بازسازي واحد هاي قدیمي    نیز این تکنولوژی بومی با مصرف کمتر 
از  نیاز  بی  و  نماییم  سایرین  جایگزین  را  باالتر  کیفیت  و  راندمان  و 

تکنولوژی های وارداتی شویم. 

•  مرتضی آقاجانی
مدیرعامل شرکت مهندسی 

)MME( معادن و فلزات
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تسهیل و توسعه صادرات، اولویت نخست دولت برای صنعت فوالد

3 خواسته اصلی فوالدسازان از دولت

در  تسهیل  برای  مثبت  اقدامات 
تجارت بین المللی از دولت یازدهم 
شروع شده که دولت الکترونیکی و 
پنجره واحد گمرکی  از جمله این 
اقدامات است که باعث سهولت در امر 
واردات و صادرات شده و می بایست 
در دولت دوازدهم نیز در این مسیر 
حرکت شود تا سالم سازی در کلیه 
البته   . بیفتد  اتفاق  اقتصاد  سطوح 
باید با تمرکز و سرعت عمل بیشتری 
قوانین و مقررات در جهت تسهیل و 

توسعه صادرات فوالد بهبود پیدا کند و  در کنار این مـوارد نیز انظباط 
مالی و اقتصــادی بهتر از گذشـــته بشــود که البته زمان بر ولی شدنی 

است .
به طور مثال موضوع توسعه خطوط ریلی یکی از همین موضوعات است 
که اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت زیادی قرار می دهد  چرا که با 
توسعه خطوط ریلی می توان  چرخ بسیاری از صنایع کشور را چرخاند و 
این موضوع می تواند جایگزین وضعیت مسکن برای تقویت اشتغال زایی 
بشود  و حتی این امکان را می دهد که سهم حمل و نقل را در قیمت 
تمام شده صادرات کاهش دهد و افزایش قدرت صادرات و رقابتی شدن 

بازار را به همراه داشته باشد.

اولین خواسته فوالدسازان از دولت، 
چراکه  زیرساخت هاست  تامین 
زیرساخت هایی نظیر آب و راه آهن 
برای توسعه صنعت فوالد و طرح ها 
مهم است. باید دولت در زمینه تامین 
زیرساخت ها کمک کننده باشد چون 
عهده  و  توان  در  زیرساخت  توسعه 

شرکت ها نیست.
ایجاد  دولت  از  درخواست  دومین 
زنجیره تامین به گونه ای است که 

نیاز شرکت ها در این زنجیره تامین به راحتی و به موقع رفع گردد. برای 
مثال طرح های فوالدی نظیر سپید دشت و سایر طرح های استانی که 
تعریف شده و شاهد راه اندازی آن هستیم اکنون در تامین گندله یا آب 
مورد نیاز خود مشکل دارند درحالی که چنانچه زنجیره تامین به درستی 

تعریف شود مشکلی پیش نخواهد آمد.
نکته دیگری که در قالب درخواست از دولت می توان ذکر کرد رفع 
موانع سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران طرح های فوالدی و رفع 
مشکالت فاینانس و تامین مالی طرح ها است تا این طرح ها سریع تر به 

بهره برداری برسند.

• محمد ابراهیم قدیریان
مدیر عامل شرکت فوالد آلیاژی ایران

• محمود ارباب زاده
مدیرعامل فوالد سپید دشت

دولت سرمایه گذاری های جدید را به بخش 
خصوصی واقعی واگذار کند

انتظارات فوالدسازان از دولت متعدد است اما اگر به ترتیب اولویت آنها را رتبه بندی کنیم باید گفت در راس این 
انتظارات آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی به ویژه در بنگاه های خصوصی شده قرار دارد. اگرچه در دولت های 
قبل خصوصی سازی به نوعی انجام شد اما منتقدان می گویند این خصوصی سازی تنها به اسم انجام شد و به نوعی 
تغییر مالکیت از دولت به سهامداران نیمه دولتی بود و در واقع بنگاه ها همچنان زیر نظر دولت هستند. این شرایط 
سبب شده این بنگاه ها همچنان از حمایت های دولتی بهره ببرند و بعضا تصمیم سازی ها در آن با یک بنگاه 

خصوصی به جهت مداخله های دولت، منافات داشته باشد.
برای مثال در 7 طرح فوالدی هنوز هم سهم آشکار و پنهان دولت و شرکت های نیمه دولتی قابل توجه است. 
بنابراین خواسته ما از دولت این است که خصوصی سازی به معنای واقعی شکل بگیرد تا شرکت ها قابلیت رقابت 
صحیح با یکدیگر را داشته باشند چراکه نگاه دولت به بنگاه های صد در صد خصوصی که از ابتدا به صورت خصوصی 
تشکیل شدند و بنگاه هایی که در مرحله اجرای اصل 44 قانون اساسی، خصوصی شدند کامال متفاوت است. برای 
مثال شرایط ویژه مالیاتی یا معوقات بانکی و بیمه ای و حتی تضامینی که دولت برای فاینانس طرح های استانی 

انجام داد همگی از بخش خصوصی دریغ شده  و این تبعیض ها زمینه رقابت بین بنگاه ها را از بین برده است.
خواسته و اولویت بعدی، ایجاد زیرساخت های الزم برای توسعه صنعت فوالد کشور، به توازن رسیدن زنجیره و جهت دادن به سرمایه گذاری های 
جدید است. دولت در زمینه جهت دادن به سرمایه گذاری باید بخش خصوصی را محور سرمایه گذاری های جدید قرار دهد.  به بیان ساده تر، سرمایه 
گذاری های دولت باید در حوزه فوالد محدود شوند و چه خوب می شود ایمیدرو به عنوان مالک بسیاری از معادن کشور، حوزه فعالیت خود را در 
اکتشافات محدود نماید و در مراحل بعد کار را به بخش خصوصی بسپارد. قطعا اگر قرار باشد دولت به میزان فعلی در احداث واحدهای جدید در زنجیره 

فوالد ورود پیدا کند، قطعا مشکالت موجود ادامه خواهند یافت و زمینه رقابت فراهم نخواهد شد.

• بهادر احرامیان
عضو هیـــئت مدیـــره انجـــمن 

تولیدکنندگان فوالد ایران
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هزینه های انرژی برای تولیدکنندگان فوالد تثبیت شود

با توجه به شرایط رکودی که بر بازار فوالد حاکم است، شاهد افزایش هزینه های تولید نظیر افزایش 30 تا 40 درصدی 
هزینه های برق، گاز و انرژی هستیم و این مسئله کار را برای تولیدکنندگان بسیار سخت کرده است.

بنابراین به عنوان یک تولیدکننده انتظار ما از دولت این است که از تولیدکنندگان صنایع انرژی بر مثل فوالد به ویژه در 
کاهش هزینه های تولید حمایت کند و اگر امکان کاهش این نرخ ها وجود ندارد، حداقل در شرایط فعلی آنها را تثبیت 
کند. عالوه بر این دوگانگی و آشفتگی در بازار شمش و عدم مدیریت این بازار از سوی فوالدسازان بزرگ، شرایط را به 

گونه ای ساخته که با قیمت های فعلی شمش امکان خرید برای نوردکاران وجود ندارد و طبیعتا متضرر خواهند شد.

• عباس دمیرچیلی
مدیر عامل شرکت پروفیل صنعت ماهان 

اصالح نظام بانکی و مالیاتی هدفگذاری و عملیاتی 
شود

انتظارات فوالدی ها از دولت موارد و موضوعاتی 
زیادی است ولی یکی از موضوعات مهم در حال 
حاضر سیستم بانکی است. بهره های باالی بانکی 
در صنعت واقعا توجیهی ندارد و صنعت قادر 
نخواهد بود با این بهره های باال به حیات خود ادامه 
دهد. بهره های باالی بانکی معوقات زیادی ایجاد 
کرده و شرکت ها قادر به دریافت تسهیالت جدید 
نیستند. وام های جدید در این صنعت به معضل 
خورده  و شرکت ها نمی توانند بدهی هایشان را 
تسویه نمایند و این خود باعث قفل شدن سیستم 
می شود. نکته دوم، مالیات بر ارزش افزوده است 
که در واقع به معضلی برای فوالدسازان تبدیل 
شده است. چرا مانند بسیاری از کشورها که در 
زمان رکود اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده را صفر کرده اند تا صنعت رونق بگیرد، 
برخورد نکنیم؟ درصورت پافشاری سازمان های مالیاتی و عدم بخشودگی های مالیاتی، 
لطمه ای که به صنعت وارد خواهد آمد جبران ناپذیر خواهد بود و بعضا شاهد تعطیلی 

گسترده شرکت ها خواهیم بود.
موضوع دیگری که در بازار شاهد آن هستیم، رونق بازار فوالد در جهان است. در جهان 
رشد اقتصادی کشورها آغاز شده و همین رشد اقتصادی، رشد قیمت های جهانی را 
سبب شده است. چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد و بازیگر اصلی این بازار، با 
وجود آنکه اعالم کرده با تعطیلی واحدهای آالینده 1۵0 میلیون تن از ظرفیت فوالد خود 
را از چرخه خارج خواهد کرد اما شاهد ثبت رکورد تولید است و این به معنای بازگشت 
رونق اقتصادی است. با این وجود در ایران شاهد وضعیت بحرانی صنایع هستیم و تقاضا 
برای محصوالت وجود ندارد. بنابراین در شرایط فعلی به شدت نیازمند تشویق صادرات 

هستیم و این یک ضرورت است.
نکته مهم دیگر تک نرخی شدن و آزاد شدن نرخ ارز است. تولیدکنندگان تمایل دارند 
این مسئله هر چه سریع تر اتفاق بیافتد چراکه سبب تقویت صادرات درمقابل واردات 
خواهد شد. اعتقاد بر این است که در کنار تامین نیاز داخل، بر روی محور صادرات نیز 
متمرکز شویم و در این راستا باید دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشوق هایی را 

در حوزه صادرات در نظر بگیرند.
با توجه به برنامه تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در افق 1404، صادرات 2۵ میلیون تنی باید 
برنامه ریزی شود. پس از هم اکنون باید بر روی گسترش صادرات، یافتن بازارهای هدف 
صادراتی جدید و حفظ بازارهای قبل کار کنیم. البته عملکرد وزارت صمت در این باره 

مثبت بوده و همکاری های خوبی با صنعتگران داشته است.

• سید رضا شهرستانی
عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران

به عنوان یک تولیدکننده 
دکتــــر  حضــــور  از 
عنوان  به  شریعتمداری 
یک صنعتگر استقبال می 
دولت  امیدواریم  کنیم. 
دوازدهم توجه ویژه ای به 
حوزه فوالد به عنوان یکی 
از صنایع مادر داشته باشد 
عملکرد  بهبــود  چراکه 
در  خوبی  به  صنعت  این 
صنایع پایین دستی قابل 

مشاهده است.
که  است  این  انتظارات 
راهکاری برای صادرات و توسعه آن ارائه شود. سوبسیدها 
و مشوق های صادراتی قطعا سبب خواهد شد قدرت رقابت 
یا ترکیه داشته باشیم. می دانیم  باالتری در مقابل چین 
چین در حال خارج شدن از مدار صادرات است در نتیجه 
تقاضای فوالد به سمت سایر کشورها سوق پیدا می کند و 
ما هر چه بتوانیم سهم بیشتری از بازار عراق و افغانستان 
برای  مسلما  بیاوریم،  دست  به  منطقه  کشورهای  سایر  و 
اقتصاد کشور بهتر بوده و اشتغال بیشتری نیز ایجاد می 

شود.
بخش  در  باید  دولت  صادراتی  مشوق های  بر  عالوه 
و  مالیات های صادراتی  استرداد  نقل،  و  زیرساخت، حمل 
جهت  جدید  مجوزهای  اعطای  بر  تر  دقیق  نظارت  حتی 
کند.  عمل  بیشتری  جدیت  با  فوالدی  واحدهای  احداث 
صدور مجوزهای بی رویه سبب اتالف سرمایه شده در حالی 
که باید اعطای مجوز به ویژه برای واحدهای ذوب و نورد 

حساب شده و کارشناسی باشد.
همچنین انتظار ما از دولت دوازدهم این است که پروژه های 
عمرانی جدیدی را تعریف و راه اندازی نماید و ساخت و 
ساز را فعال کند تا مصرف و تقاضای داخلی فوالد باال برود 
و محرکی برای کارخانه های فوالد جهت افزایش تولید و 

اشتغال شود.

               

•  مصطفی عبدالهی
مدیرعامل نورد فوالد تهران

مهمترین انتظار از دولت دوازدهم 
ارائه مشوق های صادراتی است
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چهار خواسته تولیدکنندگان فوالد از دولت
خوشبختانه شروع به کار دولت دوازدهم 
معدن  صنعت،  وزیر  انتخاب  سپس  و 
بخش  برای  جدیدی  نوید  تجارت،  و 
شریعتمداری  دکتر  بود.  خصوصی 
و  خصوصی  بخش  به  مثبتی  دیدگاه 
را  مسئله  این  و  دارند  رویکرد صادراتی 
در جلسات متعددی که داشتیم مطرح 

کرده اند.

همین  تداوم  دولت،  از  ما  انتظارات 
و  تولید  از  آینده  و  در حال  ها  حمایت 
با  تواند  می  دولت  است.  تولیدکننده 
ایفای نقش نظارتی و حمایتی در کنار صنعت فوالد کشور قرار گیرد. تولید 
اکنون در وضعیت بحرانی است و بخش خصوصی به جهت حمایت هایی 
که از آن انجام نشده در شرایط بسیار متزلزلی قرار دارد. متاسفانه سیستم 
بانکی در بخش اعطای تسهیالت و همین طور بهره بانکی باال، فشار زیادی 
را به بخش خصوصی واقعی وارد آورده و در آینده نزدیک مشکالت عدیده 

تری را برای خصوصی ها ایجاد خواهد کرد. 

بنابراین خواسته های بخش خصوصی را می تواند در چند جنبه بررسی 
کرد. جنبه اول درمورد رفع موانع تولید، تسهیالت و بهره های باالی بانکی 
می باشد که قدرت رقابت را از ما گرفته و تولیداتمان را از حالت رقابتی 

خارج کرده است.

نوسازی بخش تولید و به روز شدن تکنولوژی ها خواسته دوم فوالدسازان 
می باشد. اگر در زمینه تکنولوژی به روز شویم، پیشرفت بهتری در صنعت 
فوالد حاصل خواهد شد. متاسفانه اغلب واحدهای تولیدی ما از نداشتن 
تکنولوژی های جدید رنج می برند. اکنون که ایران در زمان گذار و تبدیل 
شدن از یک واردکننده صرف به صادرکننده است، نیازمند تکنولوژی های 

روز دنیا می باشد تا بتواند در امر صادرات موفق عمل کند.

این است که صادرات فوالد  به ویژه بخش خصوصی  انتظار فوالدسازان 
تداوم داشته باشد. البته در رابطه با صادرات مشکالت فراوانی وجود دارد و 
یکی از این مشکالت عدم امکان بازگشایی ال سی و اعتبارات ارزی است. 
این موضوع سبب شده فوالدسازان ایرانی مجبور به فروش نقدی باشند که 
باب میل بسیاری از شرکت ها و کشورها نیست و بحث واسطه گری مطرح 
می شود. همین واسطه گری هزینه های زیادی را روی دوش صادرکننده 
ایرانی می گذارد. در نتیجه خواسته ما از دولت، رفع موانع بانکی، تسهیالت 
ارزی و گشایش اعتبارات به منظور حمایت از تولیدکننده و صادرکننده 

ایرانی است.

خواسته دیگر نیز تامین مواد اولیه به صورت مناسب در طول زنجیره ارزش 
از ابتدای حلقه یعنی سنگ آهن تا محصول نهایی به عنوان حلقه پایانی 
است. این مسئله توسط انجمن به درستی تدوین شده و امیدواریم در آینده 
نزدیک کلیه زنجیره فوالد از مواد اولیه مناسب و با کیفیت استفاده نمایند 
و امیدواریم دولت دوازدهم در این خصوص حمایت الزم را بعمل آورد.

• احمد خوروش
عضو هیئت مدیره انجمن فوالد ایران

در سال های  اتفاقی که 
فوالد  زنجیره  در  اخیر 
در  البته  که  داده  رخ 
روی  بر  اخیر  های  سال 
آن کار شده، عدم توازن 
است.  ارزش  زنجیره  در 
عدم  دالیل  از  بخشی 
فوالد،  زنجیره  در  توازن 
وسیع  حجم  صدور  به 
مجوزها در کشور و بعضا 
از  برخی  بودن  غیرفعال 
این واحدها باز می گردد 
بعضی  ابطال  با  البته  که 
انتظار  تا حدود زیادی برطرف شد.  این چالش  از آن ها، 
حلقه های مختلف زنجیره ارزش فوالد از دولت این است 
نماید.  برقرار  و  پیگیری  جدیت  با  را  توازن  عدم  این  که 
دولت، ایمیدرو و شرکت ملی فوالد در این سال ها زمان 
زیادی را بر روی زنجیره فوالد و برقراری و بازگشت توازن 
در آن صرف کرده اند و موفق نیز بوده اند و هر چه به سمت 
برقراری توازن پیش می رویم شاهد هستیم که نارضایتی 

کاهش می یابد.
در بخش توازن زنجیره فوالد، بزرگترین گلوگاه بحث سنگ 
آهن است. البته خوشبختانه ایمیدرو به فکر طرح مطالعاتی 
و اکتشافات افتاد و اکتشافات 2۵0 هزار کیلومترمربعی را 
در دستور کار قرار داد و آغاز کرد. از این رو امیدواریم که 
در این محدوده وسیع، حجم عظیمی از ذخایر موادمعدنی 
شناسایی شود که سنگ آهن نیز جزو آن خواهد بود چه 
آنکه در چند نقطه امیدبخش در ایران ذخایر خوب سنگ 

آهن شناسایی شده است.
اما این نگرانی وجود دارد که چنانچه مسئله سنگ آهن 
به  رسیدن  از  بعد  زنجیره  کل  توقف  شاهد  نشود،  حل 
سند چشم انداز خواهیم بود. چرا که براساس مطالعات و 
محاسبات انجام شده، ذخیره فعلی سنگ آهن کشور تنها 
8 یا 10 سال بعد از افق 1404 جوابگوی نیاز واحدهای 

فوالدی خواهد بود.

               

• محمد ابکاء
مدیرعامل شرکت فوالد تکنیک 

اولویت دولت دوازدهم برقراری 
تعادل در زنجیره ارزش فوالد باشد
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و  متشکل  بازار  کاال  بورس 
زیادی  تعداد  که  است  منسجمی 
را  از عرضه کنندگان کاالی خود 
این  در  کنند.  می  عرضه  آن  در 
و  خام  کاالهای  معموال  بورس ها 
پنبه،  فلزات،  مانند  نشده  فراوری 
گندم، برنج و... داد وستد می شوند. 
یکی از مزایای بورس کاال، حضور 
گری  تنظیم  و  نظارتی  نهادهای 
تولیدکنندگان،  تمامی  که  است 
مصرف کنندگان و تجار کاال با حضور این نهادها، از مزایای مرتبط با قوانین 
و مقررات حاکم بر بورس برخوردار می شوند.در این باره با منصور یزدی 
زاده، رئیس هیئت مدیره بورس کاالی ایران گفت وگویی انجام دادیم.

دیدگاه شما در مورد مباحث مطرح شده از سوی شورای رقابت بر 
سر قیمت گذاری برخی محصــوالت فوالدی چیست؟

•• یکی از دالیل توسعه صنعت فوالد کشور وجود منابع زغال، سنگ 
آهن، گاز و برق بوده که یک مزیت برای صنعت فوالد کشور به شمار می 
آید. طبیعی است که به دلیل شرایط خاص ناشی از رشد جمعیت و انتظار 
برای ایجاد اشتغال نسل جوان در کشور، شرکت های فوالدی به دلیل 
نوع فرایندشان، در موضوع اشتغال زایی موردتوجه قرار می گیرند. فوالد 
مبارکه و ذوب آهن اصفهان که به نوعی هدایتگر بازار داخلی هستند، 
ناچارند نیروی مازاد بر نیاز خود استخدام کنند. اگر قرار بر این باشد که 
این دو شرکت اضافه بر نیازشان در مقایسه با شرکت های مشابه خارجی 
نیرو استخدام و جذب کنند، این جنبه باید به عنوان مسئولیت اجتماعی 
این شرکت ها در نظر گرفته شود. طبیعتا در زنجیره تأمین نیز باید بسیار 
احتیاط کرد که قیمت گذاری مواد اولیه که به یمن وجود منابع غنی 
سنگ آهن و زغال و گاز و برق، به عنوان زیرساخت های توسعه فوالد 
کشور به آنها می بالیم، به سمتی رود که به نفع تولیدکننده هم باشد.

من فکر می کنم یک راه این است که همه چیز را آزاد کنیم و بگوییم 
مازاد  نیروی  اگر  نیز  این شرکت ها  و  باشد  آزاد  واقعا  قیمت گذاری ها 
با  مطابق  را  بخشی  ما  شود  نمی  کنند.  تعدیل  بتوانند  آزادانه  دارند، 
مسئولیت اجتماعی بپذیریم و از سوی دیگر بخواهیم قیمت محصوالت را 
با فرمول های جهانی انطباق دهیم و مثال قیمت سنگ آهن و کنسانتره 
را به روز حساب کنیم. اینها نیازمند بررسی های بیشتر است و  موضوع 

ساده ای نیست که برخی به راحتی بیان می کنند.

زمینه چگونه  این  در  را  وزارتخانه  و  دولت جدید  سیاست های 
ارزیابی می کنید؟

•• فکر نمی کنم تغییر چندانی در سیاست گذاری ها باشد؛ چراکه آقای 

دکتر شریعتمداری به عنوان فردی دردآشنا و باتجربه در حوزه بازرگانی 
بخواهند  اگر  اند،  بوده  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون  نیز  دورهای  که 
حرکتی در این زمینه انجام دهند، قطعا با تدبیر و نگاه کارشناسی خواهد 
بود؛ البته تاکنون نیز همین گونه بوده است و دست اندرکاران عجوالنه 
بورس  سازمان  آن  نمونه  یک  که  اند  نکرده  پیدا  ورود  موضوع  این  به 
است که چندین بار این موضوع در هیئت پذیرش مطرح شد و مدیران 
ارشد سازمان اظهار کردند که الزم است این موضوع بیشتر کار شود. 
باید به سود  این منافع  باشد،  اگر بخواهیم منافعی متوجه سهامداران 
خود سازمان نیز باشد؛ به گونه ای نباشد که دسته ای از سهامداران در 
باالدست منافع سرشار ببرند و ندانند با آن سود کالن چه کنند و در 

پایین دست شرایط سخت و پیچیده ای حاکم باشد.

وضعیت عرضه صنایع باالدستی و پایین دستی در بورس کاال را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

•• در واقع فوالد مبارکه اصفهان و ذوب آهن اصفهان بیشترین فشار را 
در عرضه در بورس تحمل می کنند و نگاه به سایرین نگاه در سایه بوده 

است ولی فکر نمی کنم درست باشد.
شرکت های بزرگ دغدغه ها و مشکالت بزرگتری دارند. این مسئله که 
این شرکت ها محصوالتشان را در بورس کاال عرضه می کنند، نشان می 
دهد می خواهند معامالت شفاف بشود و امکان دسترسی به محصوالت 
برای همگان یکسان باشد و در بازار سرمایه برای سهامداران اعتماد را 
تندیس  رفتارشان  این  بابت  باید  سال  هر  شرکت ها  این  کنند.  حاکم 

دریافت کنند؛
بسیار خوبی دارد و  بازار سرمایه جایگاه  نمونه، فوالد مبارکه در  برای 
فوالد  در  توسعه  انداز  کند. چشم  جلب  را  سهامداران  اعتماد  توانسته 
مبارکه مبین این موضوع است که مدیران این شرکت به خوبی سمت 
وسوی توسعه را می شناسند و با چشم باز حرکت می کنند اما می بینیم 
بعضا از جاهای مختلف مورد هجمه قرار می گیرند. درحالیکه موضوع 
ساده است و از آنها خواسته شده محصوالتشان را در بورس بفروشند 
و روشن کنند از مواد اولیه ای که می گیرند چه درصدی را تبدیل به 
بازار خرید  از  با چه نرخی  وارد می کنند؟  محصول می کنند؟ چقدر 
می کنند؟ آیا همه را تولید می کنند؟ همه این مسائل به شفاف سازی 
نیاز دارد که اگر وارد بورس شـــوند، خودبه خود شـــفافیت صورت 

می گیرد.
صحبت ما در مورد باالدست هم در جهت تأمین مواد اولیه مثل سنگ 
آهن و زغال درست است؛ اما ما نمی دانیم پایین دست چه خبر است؟ 
بایدآنها بیایند شرایط شان را شفاف روی تابلوی بورس بیاورند. سپس اگر 
در این شرایط احساس شود در حق آن ها اجحاف می شود، می توان وارد 
شد اما به نظر می رسد چنین چیزی نیست؛ چراکه اگر غیر از این بود، 

آنها هم محصوالتشان را روی تابلو بورس عرضه کرده بودند.

رئیس هیئت مدیره بورس کاالی ایران:
شفافیت اقتصادی با عرضه صنایع باالدست و پایین دست 

میسر می شود 
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دکتر حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل 
به  اشاره  با  ایران  کاالی  بورس 
اقتصادی  فعالیت های  شفافیت 
در  داشت:  اظهار  کاال  بورس  در 
خصوص شفاف سازی بورس کاال 
مخصوص  نباید  تنها  مسئله  این 
صنایع باالدستی باشد؛ بلکه صنایع 
پایین دستی هم باید با شفافیت در 

حوزه تولیدشان گام بردارند.

وی تصریح کرد: اگر می خواهیم 
باشیم.  داشته  شفاف  واردات  باید  باشیم،  شفاف  صادرات  حوزه  در 
همچنین نحوه قیمت گذاری و نحوه تخصیص محصوالت وارداتی هم 
باید مشخص باشد که مطمئنم در عرصه بورس این اتفاق می تواند بیفتد.

در  دو  هر  دستی  پایین  و  باالدستی  واحدهای  منافع  رعایت 
بورس امکان پذیر است

دکتر سلطانی نژاد با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر شاهد عرضه 
محصوالت فوالدی در بورس کاال بودیم افزود: رعایت منافع واحدهای 
باالدستی و پایین دستی هر دو در بورس امکان پذیر است و ما می 
توانیم با یک روش میانه ای که منافع هر دو طرف رعایت شود به یک 

مدل کشف قیمت مناسب در بورس برسیم.

قراردادهای  عقد  امکان  که  است  مدتی  حتی  کرد:  خاطرنشان  وی 
بلندمدت در بورس کاال برقرار شده و چه در فرایندهای داخلی و چه 
در فرایندهای بین المللی، مثل صادرات و واردات، انعقاد قراردادهای 

بلندمدت امکانپذیر شده است.

کل زنجیره فوالد در بورس کاال عرضه شود

مدیرعامـل بـورس کاالی ایـران در ادامـه بیـان کـرد: بهتـر آن 
اسـت کـه کل زنجیره فـوالد در بورس کاال عرضه شـود 

و شـفاف سـازی تنها بخشـی از سـاختار زنجیره 
تولیـد بـه صـالح زنجیـره تولیـد نیسـت 

بلکـه بایـد کل زنجیـره شـفاف 
کشـف  فراینـد  و  باشـد 

قیمـت آن هم مشـخص باشـد و ایـن در بـورس کاال می توانـد اتفاق 
. بیفتد

تخصیص مناسب به صنایع پایین دستی یکی از مأموریت های 
بورس کاالست

فوالدی  محصوالت  عرضه  مزیت های  مورد  در  نژاد  سلطانی  دکتر 
برای مصرف کنندگان گفت: عرضه محصوالت  بورس کاال  از طریق 
فوالدی در بورس کاال اطمینان خاطر از تامین مواد اولیه را در بین 
خریداران افزایش می دهد و همین طور بحث تخصیص و اینکه چه 
فردی آن را خریداری کرده نیز مشخص می شود. یعنی گذشته از 

بحث شفافیت، یکی از کارکردهای بورس کاال بحث تخصیص است.

ای  واسطه  کاالی  مؤثر  و  مناسب  توزیع  و  تخصیص  داد:  ادامه  وی 
در  کاالست.  بورس  مأموریت های  از  یکی  دستی  پایین  صنایع  بین 
مورد کاالیی مانند ورق های فوالدی، عالوه بر کشف قیمت، موضوع 
تخصیص آن هم بسیار مهم است که چگونه به صنایع پایین دستی 
تخصیص پیدا می کند و این مسئله تنها شامل ورق های تولید داخل 

نبوده بلکه ورق های وارداتی را هم شامل می شود.

تکذیب شایعه دخالت در فرایند قیمت گذاری و گرایش بنگاهی

سلطانی نژاد همچنین در مورد شایعات در مورد فشارهای برخی از 
افراد بر روی تصمیمات بورس کاال توضیح داد: چنین موضوعاتی به 
هیچ وجه صحت ندارد. بورس کاال تحت نظارت سازمان بورس فعالیت 
می کند و تمامی مقررات بورس کاال توسط سازمان بورس و شورای 
عالی بورس تصویب می شود. نظارت مؤثری هم وجود دارد و دغدغه 
بر فرایند کشف قیمت دخالت  اینکه هیئت مدیره بخواهد  بابت  ای 

داشته باشد یا در تصمیمات مؤثر بر بازار ورود کند وجود ندارد.

مدیرعامل بورس کاالی ایران در پایان اظهار کرد: هیئت مدیره ما فراتر 
از موضوع بنگاه و مؤسسه خودشان به بورس 
می  به جرئت  من  و  کنند  می  نگاه  کاال 
توانم بگویم کلیه تصمیمات اتخاذشده 
صنایع  یا  بنگاه  منافع  لحاظ  بدون 

خاصی اتخاذ شده است. 

مدیرعامل بورس کاالی ایران برای شفافیت در زنجیره فوالد پیشنهاد داد:
کل زنجیره فوالد در بورس کاال 

عرضه شــود
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ابزارهای  بازار  فعاالن  اعتقاد  به 
اوراق  انتشار  از جمله  مالی  نوین 
گواهی  یا  استاندارد  موازی  سلف 
قابل  کاالیی ظرفیت های  سپرده 
بنگاه های  اختیار  در  را  توجهی 
مالی  تامین  جهت  تولیدی 
مستقیم آنها از طریق بازار سرمایه 
قرار داده و پوشش ریسک فعاالن 

اقتصادی را انجام می دهد. 
محمود رضا الهی فرد، مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری سی ولکس کاال پیشنهاد می 
دهد: شرکت های فوالدی نیز از این ابزارهای نوین مالی جهت پوشش 
شدن  فراگیر  برای  اگرچه  نمایند.  استفاده  خود  نقدینگی  و  ریسک 
این ابزارها و استفاده انبوه از آنها در بازار فوالد نیازمند برخی شرایط 

هستیم که آنها نیز زمان بر است.

بازار فوالد با بورس عادالته تر شد 

محمودرضا الهی فرد، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری 
سی ولکس کاال در مصاحبه با خبرنگار چیالن به نقش بورس کاالی 
داشت  اشاره  فوالد  حوزه  در  ویژه  به  داللی  و  رانت  حذف  در  ایران 
بازار  فعلي،  بورس کاالی  یا  و  فلزات  بورس  تأسیس  از  قبل  و گفت: 
این  ا ختیار تعداد معدودی تاجر قرار داشت.  محصوالت فوالدی در 
افراد محصوالت فوالدی را در زمان های خاص و با قیمت های پایین 
با قیمت های به مراتب  خریداري و در اختیار می گرفتند و همواره 
باالتر به مصرف کنندگان می فروختند و از این رهگذر سودهای سرشار 
و کالن نصیب خود می ساختند. حال آنکه کارخانجات تولیدکننده 
محصوالت فوالدی بویژه تولیدکنندگان محصوالت نهایی فوالد از قبیل 
از فروش محصوالت خویش نمی  تیرآهن و میلگرد فوالدی، سودی 
بردند. با تأسیس بورس فلزات در سال 82 و سپس بورس کاالی ایران، 
بازار فوالد عادالنه گردید و سودهاي نامتعارف واسطه گری و رانت های 

آن حذف گردید. 

وی افزود: دسترسی مصرف کنندگان و متقاضیان محصوالت فوالدی 
به تولیدات کارخانجات با شرایط مساوی برای همه، چه در سطح خرد 
و چه در سطح کالن فراهم و تقاضای قیمت خرده فروشی و عمده 
فروشی محصوالت فوالد به حدود سه درصد تنزل یافت که این مهم 
منافع تولیدکننده و مصرف کنندگان را در پی داشته است. این موضوع 
یعنی کاهش اختالف قیمت خرده فروشی و عمده فروشی فوالد به 
حدود سه درصد که متضمن منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

می باشد، به جز در هنگام نوسانات کوتاه مدت، همواره در بازار فوالد 
حاکم بوده است.

ابزارهای نوین مالی در صنعت فوالد جایگاه خود را پیدا کند

حرکت به سمت ابزارهای نوین مالی در بورس کاالی ایران به مانند 
معامالت  توسعه  قالب  در  کاالیی جهان  بورس ها ی  از  دیگر  بسیاری 
مشتقه خود را نشان داده است که در این مسیر توسعه کمی معامالت 
آتی بر روی دارایی ها ی جدید و راه اندازی معامالت اختیار مهمترین 

گام ها ی بورس کاالی ایران است.

الهی فرد در این زمینه به چیالن گفت: یکی از اهداف نوآوری ها ی مالی 
کمک به پوشش ریسک فعاالن بخش واقعی اقتصاد، جذب نقدینگی و 
حرکت به سمت خروج از رکود صنایع است با این حال استفاده از ابزارهای 
نوین مالی در صنعت فوالد هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و تنها در چند 
مورد محدود آن هم توسط ذوب آهن اصفهان صورت پذیرفته است.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد برای فراگیر شدن و استفاده انبوه از 
ابزارهای نوین مالی در بازار فوالد هنوز شرایط الزم فراهم نمی باشد و 

تا فراهم شدن شرایط مزبور هنوز زمان الزم است.

تأثیر تغییر شرایط صادراتی بر عرضه و تقاضای داخلی فوالد
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری سی ولکس کاال در 
پاسخ به این سوال که آیا روند رو به رشد معامالت در رینگ صنعتی و 
معدنی بورس کاال می تواند نویدبخش ظهور نشانه های رشد تقاضا و در 
نتیجه بازگشت رونق به بخش مسکن و فوالد باشد؟ گفت: گرچه تقاضا 
برای محصوالت فوالدی تاحدودی افزایش یافته است ولی به نظر می 
رسد تقاضای فعلی عمدتاً  تقاضای سفته بازی است که عمدتاً ناشی 
از افزایش قیمت هاي جهاني فلزات ازجمله فوالد و نه تقاضاي مصرف 

کنندگان، طي ماه هاي اخیر بوده است.
وی ادامه داد: الزم به ذکر است افزایش صادرات فوالد که طي یک 
سال اخیر نسبتاً چشمگیر بوده است، نیز نقش غیر قابل انکاري در 
تنظیم عرضه و تقاضاي داخلي فوالد از طریق کاهش عرضه محصوالت 
فوالدي به بازار داخلي داشته است. همچنین تأثیر حمایت تعرفه اي 
دولت از تولیدکنندگان داخلي فوالد که قیمت تمام شده واردات فوالد 
به کشور را افزایش داده و رقابت پذیري تولیدکنندگان داخلي در برابر 

واردات را افزایش داده است،  نیز نباید نادیده گرفته شود. 

ازدیاد  مستلزم  بازار  واقعی  تقاضای  کرد:  تاکید  خاتمه  در  فرد  الهی 
ساخت و سازها و افزایش بودجه های عمرانی کشور است که هم اکنون 

نشانه هایی از این موضوع به چشم نمی خورد.

فوالدی ها ریسک و نقدینگی خود را با ابزارهای نوین مالی 
مدیریت کنند
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مدیرعامل  سبحانی،  بهرام  دکتر 
بیان  با  اصفهان  مبارکه  فوالد 
اینکه اقتصاد پارامترهای مختلفی 
دارد و نمی توان برخی را کنترل 
به  گرفت  نادیده  را  برخی  و 
سیستم  در  کاال  بورس  اهمیت  

اقتصادی کشور پرداخت. 
با  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
قیمت  سیستم  اینکه  بر  تأکید 
روند  در  رقابت  و شورای  گذاری 
دهد،  نمی  جواب  ورق  ویژه  به  و  فوالدی  محصوالت  قیمت گذاری 

تصریح کرد: بورس کاال راه اندازی شد تا قیمت گذاری ها بر اساس 
عرضه و تقاضا انجام شود. اگر قرار است شورای رقابت قیمت ورق را 
اولیۀ فوالدسازها مانند سنگ آهن و  باید قیمت مواد  مدیریت کند، 

حتی گاز را هم مدیریت کند. 

وی تصریح کرد: در بورس کاالی ایران در حقیقت باال و پایین صنعت 
با هم دیده می شود چون به صورت یک زنجیره در حال فعالیت است. 

سبحانی خاطرنشان کرد: در حقیقت بورس نقشی در تعیین قیمت 
ندارد و فروشنده و خریدار در کنار هم به توافق می رسند و بورس 
کاال فقط فضای مذاکره را فراهم می کند. وی با اشاره به اینکه فوالد 
برای  برخی  کرد:  تأکید  ندارد،  قیمت  تعیین  در  نقشی  هم  مبارکه 

بهره برداری های خاص خود، آب را گل آلود می کنند.

بورس کاال فضای مذاکره بین فروشنده و خریدار را فراهم می کند

مقایسه حجم معامالت شمش و میلگرد در 6 ماهه سال 1396 و مقایسه با مدت مشابه سال گذشته



مدیرعامل شرکت پوالد آذرماهان به چیالن 
خبر داد:

در حال مطالعه در 
خصوص انتقال تکنولوژي 
و افزایش راندمــان در 

تولید فوالد هستیم

معــــــرفی
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  دکتر حسینی پس از گذراندن تحصیالت آکادمیک در رشته های 
مهندسی مکانیک و دکترای مدیریت و به مدد سوابق کاری قبلی اقدام 
به تاسیس شرکت قلمروی اندیشه در زمینه صنعت نفت و گاز نمود و 
در راستای کارآفرینی اقدام به تاسیس شرکت پوالد آذرماهان نمودند. 
شرکتی که در مدت زمان کوتاهی با ممارست ایشان و مهندسان و  
شرکت هاي   از  یکی  عنوان  به  شده  گرفته  بکار  متخصص  نیروهای 
فوالدی موفق و پیشرو در شمال شرق کشور اقدام به تولید شمش 
فوالدی می نماید. چیالن به گفت و گو با این مدیر و فعال اقتصادی 

نشسته است.
دکتر سید حسین حسینی می گویند: ما یاد گرفتیم کار کنیم و تالش 
و کوشش؛ ما یاد گرفتیم که ایجاد اشتغال نمائیم. شاید سرمایه گذاری 
انجام شده در بخش بازرگانی بیشتر سود داشت ولی تولید و کارآفرینی 

و توسعه این مرز و بوم حکایتی دیگر دارد.

 جناب دکتر حسینی اطالعات مختصری در خصوص سوابق 
خود و شرکت پوالد آذرماهان و محصوالت تولیدی ارائه نمایید.
اینجانب سید حسین حسینی، موسس شرکت هاي  قلمروی اندیشه 
و شرکت پوالد آذرماهان هستم که شرکت قلمروی اندیشه در زمینه 
نفت و گاز و شرکت پوالد آذرماهان در زمینه فوالد  هم اکنون فعال 
هستند. در حال حاضر محصول اصلی شرکت پوالد آذرماهان تولید 
شمش فوالد در سایز هاي  مختلف است که در فاز توسعه  این شرکت 

به زنجیره باالدستی و پایین دستی ورود خواهد کرد. 

 شرکت پوالد آذرماهان در مدت زمان کوتاهی راه اندازی 
شده و رشد یافت. دلیل این پیشرفت را چه می دانید؟

آذرماهان  پوالد  ترین دالیل رشد شرکت   از مهم  بله صحیح است، 
می توان به  اعتقاد به قدرت منابع انسانی و پشتکار مدیران و پرسنل 
یک  حدود  تولید شمش  تا  ایده  از  کارخانه  این  کرد.  اشاره  شرکت 
اینکه تجربه خاصی در زمینه تولید  سال و نیم زمان برد و علیرغم 
شمش وجود نداشت با این حال با یک برنامه ریزی صحیح و تالش در 
جهت بومی سازی دانش ریخته گری و ماشین آالت توانستیم ضمن 
تولید محصول کیفی به تکنولوژی مربوطه نیز تسلط یافته و حتی با 

بهره گیری از ابزارهای مدیریتی نوین و مهندسی معکوس، سیستم های 
جدید را روی ماشین آالت پیاده سازی نماییم.

 به عنوان یک کارآفرین مـــوفق، دیدگاه شما نسبت به 
یک مدیریت موفقیت چیست؟

همواره مبنای ذهنی بنده اعتقاد به این بوده است که انسان با خواستن و 
دیدن و تالش و پشتکار به هر جایی که بخواهد می تواند برسد. همچنین 
در پوالد آذرماهان سعی بر آن شده است که با بهره از ایده هاي  خالقانه 
و اجرایی کردن ایده ها در کنار استفاده از علم روز دنیا در صنعت فوالد، 
ماموریت اصلی شرکت که تولید محصول کیفی است را محقق نماییم.

 چه برنامه ها و طرح هاي  توسعه ای برای پوالد آذرماهان 
در نظر دارید؟

در مقوله فوالدسازی همواره طرح توسعه وجود دارد چرا که این صنعت 
زنجیره ای بوده و همواره می توان برای آن طرح توسعه ای متصور بود. 
پیش نیاز برنامه ریزی طرح هاي  توسعه فاز مطالعاتی قبل از آن است 
که می بایست در آن کلیه جوانب در نظر گرفته شود ما هم اکنون در 
پوالد آذر ماهان در همین راستا در حال مطالعه زنجیره باال دستی و 
پایین دستی هستیم تا با انتقال تکنولوژی روز و به روز رسانی ابزارهای 

مدیریتی بتوانیم توسعه مطلوبی داشته باشیم.
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آذرماهان  پوالد  شرکت  رقابتی  مزیت هاي   دکتر،  آقای   
چیست؟

مهمترین ویژگی پوالد آذرماهان در عرصه رقابت، تمرکز بر کیفیت 
محصوالت است که در این خصوص با تالش هاي  انجام شده و استفاده از 
فناوری هاي  نوین و به گواه مصرف کنندگان محصوالت تولیدی از کیفیت 
مطلوبی برخوردارند و موجبات رضایتمندی مشتریان را فرآهم آورده است. 
همچنین نظر به اینکه محصول تولیدی به عنوان ماده اولیه کارخانه هاي  
نورد می باشد لذا در پوالد آذرماهان سعی کرده ایم بر اجرای تعهدات 
باشیم. داشته  اهتمام  نوردکاران  نیاز  مورد  موقع شمش  به  تامین  و 

 وضعیت شرکت شما در حوزه واردات مواد اولیه و صادرات 
محصول چگونه است؟

واحد تحقیق و توسعه شرکت پوالدآذرماهان همواره به دنبال انتقال و 
به کارگیری فناوری روز دنیا بوده است و طی تحقیقات و مراودات به 
عمل آمده مواد و تجهیزاتی اعم از نسوزها، قالب ها و دیگر تجهیزات 
جانبی که به افزایش راندمان تولید کمک می کنند شناسایی و حتی 
در زمان تحریم واردات آنها صورت گرفته است که اثرات مطلوبی در 

افزایش راندمان تولید داشته است.

ارزیابی  چگونه  را  جهان  و  ایران  فوالد  بازار  انداز  چشم   
می کنید؟

در نگاه بلند مدت جمعیت جهان رو به افزایش است و قوانینی مانند 
رفع قانون تک فرزندی در چین این عامل را تشدید می کند که با توجه 
به سرانه مصرف فوالد، افزایش جمعیت از عوامل افزایش تقاضا برای 
فوالد است. همچنین در سطح بین المللی بازیگران اصلی فوالد به دنبال 
رشد صنعت هستند که در همین راستا در سال 2016 دولت چین با 
تزریق نقدینگی به رشد شاخص های کالن و رشد کانون های مصرف 
فوالد چین و در نهایت به تحرک بازار فوالد کمک کرد. همچنین در 
منطقه نیز جنگ افروزی هاي  به وجود آمده و نیاز به بازسازی سوریه 
و عراق میزان تقاضا برای فوالد را باال خواهد برد. از طرفی با توجه به 
سرمایه گذاری باال و آالینده بودن تولید فوالد اشتیاق چندانی برای 
تولید بیشتر نمی باشد لذا تقاضا به نسبت عرضه بیشتر خواهد شد و 

صنعت فوالد با رشد چشمگیری روبه رو خواهد شد.
ایران نیز در صنعت فوالد، کشور تاثیرپذیری محسوب می شود و درهم 
ریختگی بازار جهانی فوالد بر بازار داخلی فوالد نیز تاثیر دارد. در بازار 

داخل عبور از سیاست هاي  انقباضی و رفع مشکالت اخذ درآمدهای 
نفتی عامل اجرایی شدن پروژه ها می شود و از طرفی افزایش صادرات 

فوالد عامل افزایش قیمت داخلی خواهد بود.

 لطفا دیدگاه خود را نسبت به رونق و توسعه صنعت فوالد 
کشور تشریح فرمایید.

به  تکنولوژی  انتقال  فوالد  صنعت  پایدار  رشد  و  توسعه  راهکار  تنها 
را کاهش  با کمک علم روز هزینه ها  بایستی  صنعت فوالد است. ما 
داده و سربار را کم کنیم لذا استفاده از دانش موجود در فوالدسازی 
دنیا و بومی سازی این دانش در کنار بهره گیری از سیســـتم های 
کنترلی و مانیتورینگ فرآیندها می تواند به کاهش بهای تمام شده 
تولید انجامیده و زمینه ساز رشد صنعت شود. در حوزه سیاست گذاری 
باید قوی تر بوده و نیز سیاست هاي   با تولیدکنندگان  ارتباطات  نیز 
کلی در زمینه زنجیره فوالد باید منطبق با هم بوده تا رشد صنعت در 

داخل را به همراه داشته باشد.

و  اقتصادی  فعاالن  اصلــی  دغدغه هاي   شما  نظر  به   
تولیدکنندگان چه مواردی است؟

دغدغه اصلی فعاالن اقتصادی در ایران عدم ثبات و وحدت رویه قوانین و 
موازین است، چنانچه قوانین برای همه به صورت یکسان اجرا شود، دقت 
تصمیم گیری را باال می برد. کمبود نقدینگی و نرخ بهره هاي  بانکی دیگر 
عاملی است که جذابیت مقوله تولید را برای تولیدکنندگان کم کرده است.
همچنین سیاست هاي  متغیر و عدم وجود راهبردهای بلند مدت در 
صنعت نیز موجب سردرگمی صاحبان صنایع گردیده است به طوریکه 
امکان هدف گذاری و برنامه ریزی بلند مدت و پایدار وجود ندارد. گرچه 
در حوزه فوالد نتایج جلسات انجمن تولیدکنندگان فوالد امیدوارکننده 

است ولی باز هم انتظار تولیدکنندگان بسیار فراتر از این است.

 در پایان اگر صحبت تکمیلی دارید بفرمایید؟
در پایان از نشریه چیالن کمال تشکر را دارم که به عنوان تریبونی برای 
فوالدسازان زمینه ساز اطالع رسانی و همبستگی خانواده فوالد گردیده 
تولیدکنندگان  انجمن  فوالد،  عرصه  که صنعتگران  است  امید  است. 
فوالد را خانه واقعی خود قلمداد نمایند تا با اتحاد و همبستگی بتوانیم 
ضمن راه اندازی طرح هاي  توسعه به کارآفرینی و ارزآوری برای کشور 

عزیزمان بپردازیم.



نایب رئیس فیدار کیــان فوالد در
گفت و گو با چیالن:

به دنبال تأمین نیــاز 
و توسعه صـــادرات 
فوالدسـازان ایرانـی  

هستیم

کننده  توزیع  فوالد  کیان  فیدار  المللی  بین  بازرگانی  شرکت    
صنایع  در  کاربرد  مورد  مقاطع  تا  اولیه  مواد  از  فوالدی  محصوالت 
صادرات  شرکت،  این  فعالیت  اصلی  مشی  خط  می باشد،  مختلف 
محصوالت فوالدی از ایران و کمک به صنعت داخل می باشد. خانم 
میرزا جانی، نایب رئیس هیئت مدیره فیدار کیان فوالد به چیالن در 
زمینه فعالیت هاي  این شرکت و برنامه هاي  آن توضیحات بیشتری 
می دهد. وی اهداف کلی و خط مشی اصلی شرکت را کمک به صادرات 

و تامین نیاز مشتری داخل می داند:

و  تاریخچه  درمورد  مختصری  توضیح  میرزاجانی  خانم   
فعالیت ها و محصوالت شرکت فیدار کیان فوالد بفرمایید. 

از  اواسط 2015 در خارج  از  تقریبا  فوالد  فیدار کیان  اصلی  فعالیت 
ایران آغاز شد و ارتباط قوی با فعاالن عرصه فوالد جهانی، باعث گردید 
و کالن  تولیدکنندگان خرد  و  کنندگان  با مصرف  پایدار  ارتباط  که 
این  گسترش  روبه  فعالیت  براساس  شود.  برقرار  فوالدی  محصوالت 
شرکت، بانک اطالعاتی خوبی از مشتریان و تولیدکنندگان در بازارهای 
اروپا، خاورمیانه، آسیا دور و میانه، آفریقا وآمریکا جمع آوری  هدف 

شده است. 
با هدف و خط مشی کسب  بازرگانی  فیدار کیان فوالد یک شرکت 
این شرکت  ایران می باشد.  از  رضایت مشتریان و کمک به صادرات 
همواره به دلیل اعتماد مشتریان خارج از ایران، دریافت کننده حجم 
باالیی از نیازمندهای مشتریان به جهت تامین از داخل ایران می باشد. 
بدین ترتیب هدف اصلی فعالیت این شرکت یعنی کمک به صادرات از 
ایران محقق می گردد. از سوی دیگر در زمینه تامین محصوالت فوالدی 
ایران می باشد.  مورد نیاز صنایع مختلف در خدمت مشتریان داخل 
بدین ترتیب هدف و خط مشی فعالیت اصلی این شرکت، یعنی واردات 
مایحتاج صنعت فوالد و محصوالت فوالدی کشور و همچنین صادرات 

محصوالت فوالدی از ایران تامین می گردد. 
 این شرکت به دلیل فعالیت بین الملل خود، با تولیدکنندگان مطرح 
جهان در ارتباط پایدار می باشد. در همین راستا نماینده رسمی مجموعه 

شرکت هاي  Sidenor S.L و Evraz در ایران هستیم. 

 شرکت Sidenor در چه زمینه ای فعال است؟
شرکت Sidenor با هفت )7( سایت صنعتی-تولیدی فعال در اسپانیا 

دارای سبد محصولی به قرار ذیل می باشد:
محصوالت طویل فوالدی: انواع گریدهای خاص فوالدی)کربنی، . 1

میلگرد  ساده،  کالف  شکل هاي   به  میکروآلیاژی(  و  آلیاژی 
ساده، تخت و RCS از طریق فرآیند تولیدی نورد گرم و فورج، 

محصوالت طولی سرد نوردشده و عملیات حرارتی شده.
محصوالت طویل فوالد ضد زنگ: انواع گریدهای فوالدهای ضد . 2

زنگ به شکل هاي  کالف ساده، میلگرد ساده، تخت و RCS از 
طریق فرآیند تولیدی نورد گرم و فورج.

)مانند . 3 کاری  ماشین  فرآیندهای  مخصوص  رول،  محصوالت 
شفت هاي  صنعتی(

قطعات ریخته گری و فورج. 4
در سال  تن  هزار  در حدود 900  این شرکت  سالیانه  تولید  ظرفیت 
می باشد که از این مقدار 800 هزار تن مربوط به محصوالت طولی، 85 
هزار تن محصوالت فورج و 15 هزار تن محصوالت ریخته گری می باشد.

در  )پژو-سیتروئن(   PS مجموعه  شرکت هاي   جمله  از  شرکت  این 
اروپا می باشد و از لحاظ دامنه کاربرد محصوالت می توان به صنایع 
خودرو و ماشین سازی، مجموعه حمل و نقل ریلی، صنایع فوالدسازی، 
انرژی، نفت و گاز اشاره نمود. بازارهای اصلی محصوالت این شرکت، 
آمریکا  و  اروپا  کشورهای  در  صنایع  باقی  و  خودرو  تولیدکنندگان 
می باشد. همچنین پس از جدایی از هلدینگ Gerdau، این شرکت 
به منظور بسط و گسترش بازار تامین و جوابگویی به نیاز مشتریان به 
مواد اولیه محصوالت فوالدی طویل با گریدهای خاص، مجوز صادرات 

به ایران را از وزارت بازرگانی کشور اسپانیا اخذ نموده اند.
در  اروپا  فوالد  صنعت  پیشروان  از  یکی  عنوان  به   Sidenor شرکت 
زمینه فوالدهای کیفی و همچنین یکی از مراجع اصلی تولید قطعات 
فورج و ریخته گری در جهان می باشد. در سال 2016 فروش سالیانه 
این شرکت 769 هزار تن بوده که از این مقدار 731 هزار تن فروش 
زنگ  ضد  فوالد  محصوالت  فروش  تن  هزار   21 فوالدی،  محصوالت 
می باشد.  گری  ریخته  و  فورج  محصوالت  فروش  تن  هزار   17 و 
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میزان درآمد حاصله در سال مذکور 669 میلیون یورو بوده که این 
Azkoii و   BASAuRi، VitoRiA، REiNoSA کارخانجات در   محصوالت 
تولیدی،  سایت  چهار  این  در  شاغل  افراد  تعداد  می شود،  تولید   tiA

2 هزار و 234 نفر می باشد. همچنین در سه سایت صنعتـــی دیگر 
نفر  این شـــرکت )PoLiNyA .MALtzAGA .LEGutiANo( تعداد 154 
مشغول به فعالیت هستند و محصوالت طولی سنگ زده شده، عملیات 
حرارتی شده و سرد نورده شده در آنها تولید می شوند. میزان فروش 
این کارخانجات در سال 2016 به میزان 76 هزار و 200 تن به ارزش 
75 میلیون دالر گزارش شده است. دفاتر فروش اصلی این شرکت در 

اسپانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلستان می باشد.

  و اما شرکت EVRAZ، این شرکت در چه زمینه هاي فعال 
است؟

شرکت EVRAz یکی از بزرگترین تولیدکنندگان موادمعدنی و فوالدی 
در جهان می باشد، کارخانجات تولیدی این گروه در کشورهای روسیه، 

اوکراین، آمریکا، چک، ایتالیا و آفریقای جنوبی در حال تولید می باشند. 
صادرکننده  و  جهان  اول  تولیدکننده   20 جز  همواره  شرکت  این 
محصوالت فوالدی نیمه تمام )اسلب، شمش و بلوم(، محصوالت سازه 

ای طویل و تخت، ریل راه آهن برای بازارهای اروپا و آسیا بوده است.
سبد محصولی این شرکت بسیار گسترده است و برای داشتن اطالعات 
فوالد  کیان  فیدار  وبسایت  به  می توان  این شرکت  کامل محصوالت 
مراجعه نمود اما بخشی از سبد محصولی شرکت EVRAz عبارتند از 
انواع محصوالتی ریلی، انواع محصوالت سازه ای مانند مقاطع u، z و 
H، انواع میلگردهای آج دار و ساده، انواع تیرهای i و ANGLES، شمش 

و بلوم، اسلب و مواد معدنی و وانادیوم.
نیمه نخست سال 2017، شرکت  به  مربوط  برطبق گزارش سالیانه 
EVRAz با 14 سایت تولیدی در کشورهای CiS و روسیه و آمریکای 

شمالی، دارای آمار تولیدی به قرار ذیل می باشد:
y  تولیدکننده اول ریل راه آهن در آمریکای شمالی با سهم تولید

32 درصد از تولید کل
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y  تولیدکننده اول ریل راه آهن در روسیه با سهم تولید 72 درصد
از تولید کل

y  تولیدکننده اول میلگرد و مقاطع ساختمانی در روسیه با سهم
تولید 11 درصد از تولید کل

y  تولیدکننده اول محصوالت زغال سنگ در روسیه با سهم تولید
52 درصد از تولید کل

توزیع درآمد سالیانه شرکت از منظر صنایع مختلف در سال 2017:
y  62 درصد از سهم فوالد
y 19 درصد از سهم زغال سنگ
y 15 درصد از سهم فوالد در آمریکای شمالی

از لحاظ توزیع جغرافیایی درآمد سالیانه در سال 2017:
y 40 درصد از سهم کل از کشور روسیه
y 3 درصد از سهم کل از کشور آفریقا
y CiS 7 درصد از سهم کل از کشورهای
y 10 درصد از سهم کل از کشورهای اروپا
y 19 درصد از سهم کل از کشورهای آسیا
y 21 درصد از سهم کل از آمریکای شمالی

میزان تولید فوالد خام در سال 2017 در شرکت EVRAz به میزان 7 
میلیون تن، میزان تولید محصوالت سنگ آهن 9.5 میلیون تن و میزان 

تولید محصوالت زغال سنگ 11.7 میلیون تن می باشد.
به دلیل حضور یکی از قوی ترین تولیدکنندگان محصوالت فوالدی، 
مذاکراتی برای تامین کمبود بازار ایران در زمینه محصوالت نیمه تمام 
)اسلب و شمش( و همچنین محصوالت طولی انجام گردید، این شرکت 
به منظور از سرگیری همکاری مجدد آن هم پس از حدود شش سال 
دوری از بازار ایران، اعالم همکاری داشته است. این شرکت اعالم کرده 
 CiS احتیاجات محصوالت فوالدی ایران از طریق کارخانجات روسیه و

)قزاقستان و اکراین( این شرکت قابل تامین می باشد. 
و  گریدهای ساختمانی  انواع  تولید  به  قادر  اسلب، شرکت  زمینه  در 
خاص تا APi X70 مورد کاربرد در صنایع مختلف می باشد. از جمله 
مشخصات اسلب تولیدی می توان به ضخامت هاي  200، 250 و 300 

میلیمتر، عرض 1280-1050 و 2700-1500 میلیمتر اشاره نمود.
استانداردهای  گریدهای  انواع  است  قادر  شرکت  شمش،  زمینه  در 
BS4449 ،EN ،GoSt ،StM و SAE را تولید کند. از جمله مشخصات 

تولیدی در کارخانه های  NtMk ،zSMk و DMz این گروه می توان 
به ابعاد سطح مقطع شمش و بلوم از  100X100تا 220X220 میلیمتر 

اشاره نمود.

 نقل و انتقال مالی به چه صورت انجام خواهد شد؟
در مورد نقل و انتقال مالی از دو شرکت SiDENoR S.L و EVRAz امکان 

گشایش اعتبار اسنادی از اروپا میسر می باشد.

داشته  فیدار  شرکت  کار  روند  در  تاثیری  تحریم ها  آیا   
است؟ 

مجوزهای مربوطه توسط شرکت ها به جهت صادرات به ایران اخذ شده 
است و مشکلی در امر صادرات به ایران وجود ندارد. در مورد شرکت 
فیدار کیان فوالد مواردی از قبیل تحریم و آنتی دامپینگ و همچنین 
تغییر رفتار کشورهای امارات متحد عربی مشکالتی را ایجاد نموده اند 
ولی همواره به دنبال راه جدید برای تامین بهتر مشتریان هستیم و این 

موضوع از جمله اهداف اصلی ماست.

با  همکاری  امکان  زمینه هاي  چه  در  فوالد  کیان  فیدار   
مشتریان خود را دارد؟

همواره در راستای مشتری مداری شرکت فیدارکیان فوالد آماده همکاری 
و ارائه خدمات به مشتریان در چهار زمینه فعالیت اصلی خود می باشد.

تا . 1 فوالدی  قراضه  از  مشتریان  فوالدی  محصوالت  نیاز  تامین 
محصوالت نهایی

تامین نیاز مشتریان به محصوالت فوالدی گرید خاص از طریق . 2
SiDENoR شرکت

باقی . 3 و  فوالدی  تمام  نیمه  محصوالت  به  مشتریان  نیاز  تامین 
 EVRAz محصوالت طولی از طریق شرکت

فرآیندهای . 4 یا  و  صنایع  در  استفاده  مورد  اولیه  مواد  تامین 
ماشین کاری مانند فروسیلیس، گارنت

در مورد حوزه فعالیت هاي  شماره 1 باال، این شرکت طرف همکاری با 
شرکت هاي  تولیدی دیگری در ترکیه، روسیه و  چین می باشد.
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 برنامه شرکت برای مشارکت بیشتر در بازار فوالد ایران 
چیست؟ 

در  تخصصی  کامال  شکل  به  اخیر  سال هاي   در  جهانی  فوالد  بازار 
با  جهان  فوالد  برتر  تمامی تولیدکنندگان  می باشد.  پیشروی  حال 
رصد موقعیت هاي  ویژه در منطقه هاي  تجاری خصوصا خاورمیانه و 
کشورهای جنوب شرق آسیا و کسب بازارهای مصرف بالقوه، آینده بازار 
محصوالت خود را تضمین می کنند. اهتمام به صادرات از یک سو و از 
سوی دیگر تامین نیاز مشتری داخل، دو مهم اصلی هدف و خط مشی 

شرکت فیدار کیان فوالد می باشد.

شده  پیگیری  امور  و  گرفته  انجام  پروژه هاي   جمله  از   
توسط فیدار کیان فوالد در ایران را بفرمایید.

صنایع  نیاز  مورد  طویل  فوالدی  محصوالت  تامین  جهت  همکاری 
ماشین سازی و خودرو سازی.

y .عربستان ARAMCo همکاری در استعالم و تامین ورق برای پروژه
y  HyuNDAi ENGiNEER AND CoNStRuCtioN با شرکت  همکاری 

برای استعالم و تامین متریال مورد نیاز برای پروژه سیراف جنوب 
ایران از بازار داخل ایران.

y .کمک به صادرات شمش برای بازارهای جنوب شرق آسیا
y  )FLAt StEEL PRoDuCtS( تخت  محصوالت  صادرات  به  کمک 

برای بازار ترکیه و جنوب شرق آسیا.
y .کمک به صادرات بلوم از ایران
y  CiS کمک به تامین محصوالت تخت از تولیدکنندگان کشورهای

برای بازار ایران.
الزم به ذکر در حال حاضر این شرکت دارای حجم باالی از سفارشات 
مورد نیاز از کشورهای ویتنام، مصر، ترکیه، اردن و غیره به جهت تامین 
تولیدکنندگان محترم  به دلیل عدم همکاری  ولی  ایران می باشد  از 

سفارشات را از روسیه و ترکیه عمدتا تامین می کنیم.

 در پایان بفرمایـــید، بازار فوالد ایران را چگونه ارزیابی 
می کنید و چه جذابیــت هاي ی برای طــرف هاي  خارجی دارد؟ 
به دلیل موقعیت استراتژیکی ایران در منطقه و توانایی تولید محصوالت 
فوالدی خصوصا آهن اسفنجی، فوالد ایران در جایگاه نسبتا خوبی در 
جهان قرار دارد. به همین جهت مشتریانی در خارج از ایران خواهان 
خرید محصوالت فوالدی طویل، تخت و حتی آهن اسفنجی از ایران 
به  کمک  و  مشتریان  افزایش  نیز  ما  هدف  ترتیب،  بدین  می باشند. 
صادرات محصوالت فوالدی از ایران است که این مسئله باعث رشد و 
شکوفایی هرچه بیشتر این صنعت داخلی می شود و با پیگیری هدف 
قید شده می توان در رتبه جهانی ارتقا یافت.  برای کسب اطالعات 

بیشتر لطفا به سایت ksteelfidar.ir مراجعه کنید.
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با  و گو  آذر در گفت  انتظامی، مدیرعامل شرکت دیرگداز  آتش   
چیالن به تشریح روند قیمت نسوز در بازارهای داخلی و بین المللی 
پرداخت و گفت: بهای نسوز باال رفت چراکه مواد اولیه تولید نسوز رو 

به افزایش است.  

قیمت نسوز چرا باال رفت؟/ قیمت هاي  مواد اولیه تولید نسوز 
رو به افزایش است

مواد اولیه تولید نسوزها یا منشا آلومینی یعنی AL2o3 دارد یا منشا 
اکسید منیزیت MGo که قلیایی می باشد. این مواد به طور عمده در 
تولید انواع نسوزها شامل جرم ها، آجر و قطعات ویژه استفاده می شوند.
اصوال باالترین مصرف نسوز در جهان متعلق به حوزه فوالد و سیمان 
فوالدسازان  کننده  باالترین مصرف  هم  باز  دو حوزه  این  در  و  است 
می باشند. به عبارت دیگر 70 درصد نسوزهای تولیدی در سطح جهان 
و  مسی ها  سیمانی ها،  آن  از  بعد  و  می کنند  مصرف  فوالدسازان  را 
پتروشیمی ها و درمجموع صنایعی که کوره هاي  حرارتی دارند استفاده 

می کنند.
عمده تولیدات شرکت دیگر گذار آذر برای  مصرف فوالدسازان می باشد 

و خیلی با سایر صنایع کار ندارد.
مواد اولیه تولید نسوزها با منشا آلومینی معموال از خارج تامین می شود 
چون معادن داخلی محدود و درصد اکسید آلومینوم آنها پایین میباشد 
و عمده ترین صادرکننده ی این مواد نه تنها برای ایران بلکه به سایر 
نقاط جهان، کشورچین می باشد. عالوه بر چین، کره جنوبی و آفریقای 

جنوبی نیز صادرکنندگان مواد اولیه تولید نسوز به ایران هستند. 
از اینرو می توان گفت برای شرکتی نظیر دیرگذار آذر، 70 تا 75 درصد 

مواد اولیه از خارج از مرزها تامین می شود.
دولت چین اخیرا به بهانه مسائل زیست محیطی بسیاری از معادن 
وکارخانه هاي  بوکسیت را تعطیل کرده که این مسئله سبب شده 30 
درصد به قیمت بوکسیت افزوده شود عالوه بر افزایش قیمت، شاهد 

کمبود این ماده در بازارهای داخلی و جهانی نیز می باشیم.

در مورد نسوزهای با منشا MGo نیز باید گفت، معادن کربنات منیزم 
به عنوان ماده اولیه تولید نسوزهای قلیایی، در شرق ایران و در مرز 
ایران، افغانستان و پاکستان موجود است و اگرچه کیفیت باالیی دارد 
اما میزان آن کافی نیست و تنها یک شرکت و آن هم شرکت تهیه و 
تولید نسوز کشور واقع در بیرجند قابلیت فرآوری این ماده معدنی را 

دارد.که  امکانات آن هم محدود است.

در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  زاده  نعمت  مهندس  آقای 
واردات مواد  از  ای  ارز مبادله  اوایل سال جاری دستور حذف 
به درخواست شرکت نسوز کشور دادند  بنا  را  اولیه منیزیتی 
که این امر با اعتراض شرکت هاي  تولید نسوز و انجمن صنفی 

کارفرمایی نسوز واقع گردید.
از سوی دیگر درکشور چین نیز به علت تعطیلی برخی معادن منیزیت 
به بهانه مشکالت محیط زیستی وکمبود منیزیت در بازار، قیمت این 
ماده افزایش چشمگیری داشته است. از اینرو می توان گفت دو عامل 
شامل افزایش قیمت منیزیت در بازار چین و همچنین واردات منیزیت 
با ارز آزاد از دالیل عمده افزایش بهای تمام شده تولیدات نسوز با منشا 

منیزیتی میباشند.

چین باز هم در حوزه دیگری 
خبرساز شد

افزایش قیمت 
نسوز با رشد بهای 

مواد اولیه
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همچنین شایعاتی در بازار مطرح است که شرکت نسوز کشور قصد 
افزایش نرخ هاي  فروش خود را دارد. در این شرایط قطعا کارخانه هاي  
نسوز با مشکل مواجه خواهند شد که خود عامل جدیدی برای افزایش 
قیمت محصوالت منیزیتی خواهد بود و مطمئنا این موضوع با مخالفت 

فوالد سازان مواجه خواهد شد.
پس می بینیم که درمقابل افزایش قیمت مواد اولیه که در بازارهای بین 
المللی  اتفاق افتاده نمی توان ایستاد و تنها باید آنرا پذیرفت اما اتفاق 

رخ داده در کشور پیرامون واردات منیزیت با ارز آزاد منطقی نیست.
نگرانی دیگری که در حوزه نسوز وجود دارد نرخ ارز است ، نرخ ارز 
و موضوع یکسان سازی آن توسط دولت به روشنی مشخص نمیشود.  
امروزه تمام محاسبات ما برای تعیین  قیمت تولیدات نسوز بر اساس 
نرخ دولتی صورت میگیرد و اگر قرار باشد نرخ مذکور افزایش یافته 
و آن طوری که شایع است معادل نرخ ارز در بازار آزاد شود ، تولید 
کنندگان نسوز با مشکالت جدی مواجه خواهند شد. چون همانطوری 
که عرض کردم بالغ بر 70 تا 75 درصد مواد اولیه نسوز از خارج تامین 

می شود و وارداتی است.
درست است که تعدیل نرخ در قراردادها و مناقصات بعضی شرکت ها 
در نظر گرفته میشود اما این مسئله نگرانی شرکت هاي  نسوز را برطرف 
نمی کند و محدودیت هاي ی برای این شرکت ها ایجاد خواهد کرد.

افزایش قیمت نسوز دور از انتظار نیست، فوالدسازان داخلی 
افزایش نرخ را نمی پذیرند

با این شرایط حداقل بالغ بر 700 تومان در هر کیلو به شرکت هاي  
هزینه هاي   افزایش  شاهد  باید  اینکه  کما  شد  خواهد  تحمیل  نسوز 
ترخیص، هزینه هاي  جانبی و حمل نیز باشیم. یکی از نگرانی هاي  ما 

این است که فوالدی ها حاضر به پذیرش این قیمتها نباشند.
تشدید خواهد  نیز  نسوز  واحدهای  بین  منفی  رقابت  این شرایط  در 
شد و رقابت تولیدکنندگان نسوز برای کاهش قیمت هاي  پیشنهادی 
به حداقل خواهد رساند. متاسفانه موضوع  را  آنها  در مناقصات سود 
رقابت منفی یکی از مسائلی است که مورد سو استفاده فوالدسازان قرار 
میگیرد و چه بسا اکنون در قراردادهای فوالدسازان بندی به نام پیش 
پایین  این مسئله فشار زیادی را به صنایع  پرداخت وجود ندارد که 

دستی تحمیل می کند.
نقدینگی کارخانه هاي  نسوز باال نیست و نسوزی ها از سال 93 تاکنون 

خود را به زحمت سرپا نگه داشته اند تا شاید شرایط بهبود یابد. برای 
سال 96 نیز بهبودی در بازار پیش بینی نمیشود و اکنون که به سمت 
نیمه دوم سال پیش می رویم فعالیت هاي  تجاری و اقتصادی کاهش 
می یابد و این درحالی است که پیش بینی می شود قیمت هاي  مواد 

اولیه 30 تا 40 درصد افزایش یابد.
سود شرکت هاي  نسوز به زیر 6 تا 8 درصد رسیده درحالی که لزوما 
برای واردات مواد اولیه بایستی از بانک ها تسهیالت با نرخ باال بگیرند. 
ویژه  به  تمامی صنف ها  اصلی  مشکل  شرکت هابه  نقدینگی  موضوع 

بخش نسوز تبدیل شده است.

طرح توسعه دیرگداز آذر به جهت مشکالت نقدینگی عقب افتاد
متاسفانه به علت مشکالت نقدینگی طرح توسعه خط قلیایی پیشرفت 
چندانی ندارد. با اجرای این طرح که در جهت بهبود کیفیت تولیدات 
است، با بکارگیری تجهیزات اتوماتیک 10 هزار تن به ظرفیت شرکت 
تامین  در  اما  است  آماده  این طرح  فلزی  اسکلت  اضافه خواهد شد. 
است،  گفتنی  ایم.  برخورده  مشکل  به  نقدینگی  جهت  به  تجهیزات 
برخی  تنها  شاید  و  شد  خواهد  تامین  داخل  از  واحد  این  تجهیزات 

تجهیزات را از کشور آلمان وارد نماییم. 

بازاریابی در حوزه نسوز ضعیف است 
جرم هاي   یکی  است.  بخش  دو  شامل  آذر  دیرگداز  تولیدات شرکت 
نسوز آلومینی و قلیایی که به مصرف داخلی می رسد و بخش بعدی 
قطعات ویژه در تناژ هاي  تا10 تن از جمله سقف کوره هاي  قوس 
الکتریکی که اکثر شرکتهای معتبر فوالدی از مشتریان ما میباشند 
صادرات  قابل  مواردی  در  باال  وزن  جهت  به  نیز  قطعات  این  است. 
نمی باشند. البته یکی دیگر از دالیل عدم صادرات این است که این 
تولیدات برای هر شرکتی طرح ویژه و نقشه مربوط به خود را دارد در 
نتیجه بازاریابی آن از شرایط خاصی برخوردار است که تعداد محدودی 

از شرکت های نسوز موفق به صادرات به بازارهای منطقه شده اند 

سخن آخر...
فوالدی ها به شرکت های تولیدکننده داخلی نسوز اعتماد کنند و در 
به تسویه مطالبات شرکت های  این صنعت نسبت  از  جهت حمایت 

نسوز توجه الزم را داشته باشند.
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 Chrome free  تاراز در آینده ای نزدیک تست اعمال محلول هاي 
را برای اولین بار در ایران و خاورمیانه عملیاتی می کند. مهندس مجید 
رضاپور، مدیرعامل شرکت صنایع ورق هاي  پوشش دار تاراز چهارمحال
 در گفت و گو با چیالن ضمن اعالم این خبر به تشریح فعالیت هاي  
این کارخانه و محصوالت تولید شده و برنامه ریزی شده جهت تولید 

این کارخانه پرداخت.

 آقای مهندس شرکت تاراز از چه زمان و با چه هدفی کار 
خود را آغاز کرد؟

در سایه الطاف الیزال الهی شرکت صنایع ورق های پوشش دار تاراز 
و  ساخت  طراحی،  زمینه  در  اولویت  با   1387 سال  در  چهارمحال، 

راه اندازی خطوط تولید فوالدی تأسیس گردید.

 تولیدات این شرکت چیست؟

این شرکت در تیر ماه سال 1390 اقدام به اجرای پروژه خط تولید 
ورق گالوانیزه و گالوالوم به ظرفیت 264 هزار تن در سال در شهرک 
صنعتی شهرکرد نمود، که با همت واالی مدیران و با بهره گیری از 
تخصص و تجربه پرسنل متعهد در 17 آبان 95 با ارائه ماموریت زیر 

به بهره برداری رسید.

تولیدی  واحدهای  احداث  با  تاراز  دار  پوشش  ورق هاي   شرکت 
محصوالت فلزی از جمله: خط اسید شویی، نورد سرد، گالوانیزه، رنگی 
و خطوط برش به منظور تامین ظرفیت هاي  خالی و نیازهای داخلی 
کشور و منطقه خاورمیانه به فعالیت می پردازد این شرکت با استفاده 
از فن آوری مناسب و به روز، محصول رقابتی و با توجه به ارزش هاي  
فرهنگی و سازمانی و در نظر گرفتن مالحظات زیست محیطی در نظر 
دارد به سودآوری پایدار و تامین رضایت مشتریان و ذینفعان ازجمله 

جامعه، کارکنان و سرمایه گذاران دست یابد.

برنامه تــاراز 
برای تست محلول 

 Chrome free
در آینده ای نزدیک

را  استانداردهایی  چه  تاراز  در  شده  تولید  محصوالت   
تاکنون کسب کرده است؟

در حال حاضر این شرکت با تالش مدیریت و با اتکا بر تخصص و تجربه 
پرسنل خود اقـــدام به تولیـــد ورق گــالوانیزه با استــانداردهای 
)CQ , DQ , DDQ( با باالترین کیفیت و همچنین برای اولین بار در 

ایران ورق گالوانیزه با پوشش محافظ toC تولید نموده است.

آن  تولید  نحوه  و   TOC ورق هاي   خصوص  در  توضیحی   
بفرمائید.

در توضیح این محصول باید گفت، محصول toC رنگی یکی از به 
روزترین پوشش هایي است که هم اکنون در کشورهای اروپایی از جمله 
ایتالیا و آلمان در حال اعمال بر روی محصوالت گالوانیزه می باشد.

گالوانیزه،  ورق هاي   روی  بر  روی  اکسید  ایجاد  از  جلوگیری  جهت 
معموال در آخرین مراحل تولید این نوع محصوالت، محلول کروم بر 
روی ورق اعمال می گردد. معموال اکسید روی خود را بصورت برفکی 
اکسیداسیون،  روند  ادامه  صورت  در  و  دهد  می  نشان  ورق  روی  بر 
احتمال از دست رفتن خاصیت Galvanic protection ورق و شروع 
اکسید شدن فلز مبنا وجود خواهد داشت. به همین دلیل در خطوط 
بروز  از  تا  اعمال می گردد  بر روی ورق  تولید گالوانیزه محلول کرم 
اکسید روی جلوگیری بعمل آید. با بررسی روند توسعه محلول هاي  
کروم قابل اعمال بر روی ورق هاي  گالوانیزه در ابتدا به بررسی محلول 
کروم 6 ظرفیتی می پردازم، این محلول خاصیت ضد خوردگی و ضد 
اکسیداسیون بسیار خوبی به ورق می دهد، طبق برخی از استانداردها، 
مه  کابین  در  نوع پوشش محافظ  این  با  تولیدشده  تست ورق هاي  
می  مقاوم  خوردگی  برابر  در  ساعت   120 حدود  در  چیزی  نمکی، 
تر  پایین  قیمت  ویژگی هاي  کروم 6 ظرفیتی  از  دیگر  یکی  باشند. 
بارزترین  است.  کرم  محلول هاي   دیگر  انواع  به  نسبت  محلول  این 
و  نقطه ضعف کروم 6 ظرفیتی مشکالت زیست محیطی  یا  مشکل 
مضر بودن آن برای سالمتی انسان هاست، این موضوع همان دلیلی 
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است که موجب شده طی سالیان گذشته مصرف کروم 6 ظرفیتی 
اجتماعی  رسالت  به  توجه  با  گردد.  ممنوع  نهایتا  و  محدود  اروپا  در 
و اخالقی که شرکت تاراز همواره خود را در برابر آن مسئول و مقید 
می داند، از ابتدای شروع تولید، نوع محلول محافظ، کروم 3 ظرفیتی 
بوده و هم اکنون مفتخریم اعالم نماییم در حال حاضر تنها کروم 3 
ظرفیتی که فاقد مشکالت زیست محیطی و بهداشتی است در شرکت 
تاراز مصرف می گردد. در همین راستا و با الگو گرفتن از کشورهای 
بار  اولین  برای  فلزی  دار  پوشش  محصوالت  تولید  زمینه  در  پیشرو 
 TOC با پوشش محافظ  گالوانیزه  ایران محصول  در کشور عزیزمان 
رنگی در شرکت تاراز تولید گردید. همانگونه که مستحضرید کروم 3 
ظرفیتی درعین حال که هیچ گونه ضرری برای محیط زیست ندارد، 
ولی در مقایسه با کرم 6 ظرفیتی طبق استانداردها دارای مقاومت به 
خوردگی 72ساعت در کابین مه نمکی بوده که این میزان در برابر 120 
ساعت مقاومت به خوردگی کروم 6 ظرفیتی کمتر است. محصول تولید 
شده در شرکت تاراز یا همان Thin Organic Coating یک محصول 
گالوانیزه با پوشش محافظ ویژه ای است که عالوه بر کروم 3 ظرفیتی 
دارای  ترکیبات دیگری است که موجب افزایش مقاومت به خوردگی 
محصوالت تا بیش از 270 ساعت می گردد. این مشخصه ویژگی کم 
نظیری است که موجب ایجاد اطمینان خاطر مشتریان از عدم ایجاد 
اکسید روی یا ایجاد لکه هاي  برفکی در شرایط آب و هوایی به شدت 
با  مرطوب یا شرایط نگهداری بد خواهد بود. این مزیت ویژه همراه 
قابلیت اعمال رنگ هاي  مختلف طبق سلیقه مشتریان موجب تولید 
محصول گالوانیزه رنگی خواهد شد که برای اولین بار در کشور عزیزمان 

به تولید انبوه رسیده است.

 مزیت هاي  ورق TOC چیست؟

این محصول جدید عالوه بر دارا بودن مقاومت به خوردگی به مراتب 
باالتر و همچنین قابلیت رنگی بودن آن دارای ویژگی منحصر بفرد 
دیگری است که عبارت است از عدم نیاز به روغن کاری، حین کاربرد 
این محصول در خطوط پایین دستی، از قبیل: پرس هاي  کارخانه هاي  
لوازم خانگی، خودرویی و یا مصارف تجاری ویژه. خاصیت رنگ پذیری 
این محصول، همچنین خاصیت عدم تغییر رنگ در برابر نور خورشید 

و شرایط جوی )بارندگی( از دیگر مزایای محصول اشاره شده است.

اثر انگشت   از دیگر مزایای منحصر بفرد این محصول خاصیت ضد 
)Anti-finger( است که می تواند در مصارف لوازم خانگی بسیار حائز 

اهمیت باشد. 

 تاراز برنامه ای برای آینده و تولید محصوالت جدید دارد؟

شرکت تاراز با توجه به موضوع حساسیت هاي  زیست محیطی و تولید 
محصول با کیفیت باال و به روز، درصدد است تا در آینده ای نزدیک 
تست اعمال محلول هاي  Chrome free را برای اولین بار در ایران 
و خاورمیانه عملیاتی نموده و گامی بلند در جهت صیانت از محیط 
زیست و حقوق مصرف کنندگان بردارد. این محصول که در حال حاضر 
تنها در کشور ژاپن بر روی ورق هاي  گالوانیزه اعمال میشود بدلیل 
و  نداشته  زیست  برای محیط  گونه ضرری  بودن کرم،هیچ  دارا  عدم 
به عنوان آخرین محلول محافظت کننده تولید شده در دنیا شناخته 

می شود.
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شرکت Sino-heavymach موفق به اخذ پروژه 
ماشین ریخته گری 5 فوالد مبارکه شد

23 جوالی 2017 مراسم پذیرش موقت )PCA( پروژه ماشین ریخته گری مداوم اسلب شماره 5 شرکت فوالد مبارکه برای راه اندازی در اصفهان 
به امضا رسید.

این پروژه توسط Sino-heavymach و با مدل قرارداد EP+S به امضا رسیده است. در این مراسم، فوالد مبارکه پذیرش موقــت قرارداد را به 
Sino-heavymach اعطا کرد که نشان می دهد به طور صریح از پذیرش مالک پروژه گذشته و به طور رسمی به دوره گارانتی وارد شده است.

شرکت فوالد مبارکه بزرگترین تتولیدکننده فوالد در خاورمیانه و شمال آفریقا و بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان است.

ظرفیت تولید فوالد خام این شرکت 50 درصد از کل ظرفیت فوالد خام ایران است.

پروژه ماشین ریخته گری شماره 5 فوالد مبارکه یکی از مهم ترین پروژه های فوالد مبارکه در سال های اخیر است و نقش مهمی در توسعه آتی 
فوالد مبارکه دارد.

این برای نخستین بار است که فوالد مبارکه تجهیزات متالوژی مقیاس بزرگ خود را از چین خریداری می کند.

Sino-heavymach به عنوان تنها پیمانکار اصلی پروژه ماشین ریخته گری شماره 5 فوالد مبارکه است که مسئول ارائه کلیه تکنولوژی های پروژه، 

طراحی و مهندسی و تامین خط تولید اصلی، نظارت بر فعالیت های نصب و راه اندازی و نیز تامین قطعات یدکی است.

اجرای موفق پروژه ماشین ریخته گری شماره 5 فوالد مبارکه پایه ای برای توسعه فعالیت های Sino-heavymach در بازار ایران خواهاد بود و راه 
را برای حضور بیشتر این شرکت هموار خواهد کرد.

Sino-heavymach در سال 1956 در چین تاسیس شد و این شرکت یک تامین کننده دولتی با داشتن فناوری های پیشرفته برای ارائه خدمات 

در صنایع غیرآهنی و آهنی در زمینه کک، فوالدسازی، ریخته گری، ورق گرم، ورق سرد، لوله های بدون درز و برخی حوزه های دیگر است.

مشاوره، مهندسی، طراحی، اصالح پروژه، تامین کامل تجهیزات و قطعات یدکی، نظارت بر پروژه ها در نصب و راه اندازی و آموزش فنی است.

تجربه Sino-heavymach در بیش از 2 هزار پروژه موفق در بیش از 15 کشور جهان ازجمله چین، ایران، روسیه، آمریکا، کره جنوبی، ترکیه، هند، 
مصرف، مکزیک، ویتنام، میانمار، اندونزی، الئوس، مالزی و آلبانی است.
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Sino-heavymach successfully received PAC of 
CCM5# Project from MSCo.

  At 15:00 (Local time of Iran) on July 2017 ,23, the ceremony on awarding Provisional Acceptance Certificate 
)PAC( of Mobarakeh Steel Company(MSCo, the Owner) Slab Continuous Casting Machine No.5(CCM5#) 
Project was successfully launched in Esfahan, Iran. The CCM5# project was undertaked by Sino-heavymach 
in EP+S Contracting model. At the ceremony, MSCo awarded PAC to Sino-heavymach, which marks the 
project smoothly passed acceptance of the Owner and formally entered the warranty period.

Mobarakeh Steel Company is the largest steel producer in Middle East and Northern Africa and the 
largest DRI producer in the world. the capacity of crude steel accounts for %50 of Iranian total crude 
steel capacity.CCM5# project is one of the most significant project for MSCo in recent years, and plays 
an very important roles in future expansion of MSCo. It is the first time for MSCo to purchase large 
scale metallurgical equipment from China. As a sole foreign main contractor of CCM5# Project, 
Sino-heavymach is responsible for overall technology of the whole project, design & engineering, 
supply of the main production line, supervision on erection and commissioning activities, as well 
as supply spare parts . The successful operation of the CCM No.5 project lays out a foundation for 
further development of Sino-heayvmach towards Iran's metallurgical market.
Headquartered in Xi’an, the P.R China, established in 1956, Sino-heavymach is a leading state-owned 
and integrated supplier by having advanced technologies and services in ferrous and non-ferrous 
industries for Coking, Steelmaking, Continuous Casting, Hot Plate& Strip Rolling, Cold Strip Rolling, 
Strip Finishing and Processing, Seamless Tube & Long Product Rolling, Finishing and Processing, 
Heavy Forging/Extrusion and Environmental Protection and Energy-saving etc.
Sino-heavymach’s main business covers Consulting, Engineering & designing, Project Contracting 
and Revamping, Complete Equipment and Spare Parts Supply, Project Supervision on Erection & 
Commissioning, and Technical Training etc.
Sino-heavymach’s experience has been proved by over 2000 successfully projects in more than 15 
countries around the world, including China, Iran, Russia, USA, South Korea, Turkey, India, Egypt, 
Mexico, Vietnam, Myanmar ,Indonesia, Laos, Malaysia & Albania etc.
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در  اندیش صنعت«  »یگانه  عامل شرکت  مدیر   مجتبی مالیری، 
گفت و گو با چیالن، وضعیت عرضه و تقاضای الکترود گرافیتی در بازار 
بین المللی و داخلی و همین طور دالیل رشد قیمت ها را تشریح کرد: 
در سنوات گذشته به طور متوسط هزار تن الکترود گرافیتی در سال 
وارد کشور می کردیم که با گذشت ۵ ماه از سال جاری تنها موفق به 
واردات کمتر از هزار تن از این ماده اولیه شده ایم. مالیری معتقد است، 
کمبود عرضه مواد اولیه تولید الکترود، تعطیلی واحدهای آالینده تولید 
الکترود و گرایش چین به سمت تولید فوالد به روش قوس الکتریکی 

عامل رشد بی سابقه قیمت این محصول در بازار ایران است. 

 95 سال  اواخر  از  گرافیتی  الکترود  بهای  افزایش  زمزمه های 
شنیده می شد

 CPC برای  ابتدا  در  بازار  در  الکترود  و کمبود عرضه  قیمت  افزایش 
از  نفتی و جزو یکی  به عنوان یک ماده پترولیوم   CPC .افتاد اتفاق 
مواد اولیه مورد نیاز در صنایع فوالد است و به جهت قیمت باالی آن، 
فوالدسازان بزرگی چون مبارکه، خوزستان، خراسان و هرمزگان از آن 
بازار20  افزایش قیمت های CPC در  ابتدا  بیشتر استفاده می کنند. 
درصد بود و سپس 30 و ۵0 درصد و به 80 و حتی 200 تا 300 درصد 
شد و کمبود عرضه به این روند افزایشی دامن زد. نهایتا اواخر بهمن 
ماه ۹۵ بود که زمزمه های افزایش قیمت الکترود به گوش رسید. این 

افزایش قیمت ها با 10 درصد آغاز شد و سپس به 20 درصد رسید.
مواد  کننده  تامین  صنعت«،  اندیش  »یگانه  شرکت  نمونه،  برای 
نمایندگی  از سال ها پیش  آلومینیوم است که  و  اولیه صنعت فوالد 
شرکت های معتبر خصوصا در زمینه تامین الکترود گرافیتی UHP از 
شرکت های چینی را داشته است. این شرکت در سال های اخیر جزو 
بوده  فوالد کشور  برای صنعت  الکترود گرافیتی  بزرگ  واردکنندگان 
نیز شرکت های فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، فوالد  و مشتریان ما 
خراسان، فوالد کاوه جنوب، ذوب آهن اصفهان، فوالد نطنز، ذوب آهن 
فوالد خزر، آلیاژی ها و سایر شرکت های فوالدی داخل کشور هستند.

در این ماجرا، عملکرد شرکت در سال های اخیر مثبت بود و روند عقد 
قراردادها و میزان واردات رو به بهبود و افزایشی بود تا اینکه در ماه های 

در گفت و گوی چیالن با یکی از
تامین کنندگان مواد اولیه

کمبود الکترود گرافیتی 
در بازارهای جهانی قابل

پیش بینی بود

پایانی سال ۹۵ به یکباره اتفاقاتی در بازار جهانی الکترود رخ داد.
فروردین ماه امسال بود که اعالم شد عرضه الکترود در بازار کم می 
شود. شرکت یگانه اندیش با وجود آنکه ساالنه حدود ۵ هزار تن الکترود 
گرافیتی وارد می کرد ولی امسال با گذشت ۵ ماه از سال ۹۶ تنها 

توانستیم کمتر از هزار تن الکترود به کشور وارد کنیم.

سه دلیل رشد قیمت های الکترود گرافیتی
در بحث افزایش بهای الکترود چند مطلب وجود دارد؛ اول اینکه شاهد 
کمبود عرضه مواد اولیه تولید الکترود بودیم. Needle Cock یا همان 
کک سوزنی در انحصار سه کشور آمریکا، ژاپن و آلمان است و یکی 
از دالیل کسری این ماده، غیر از افزایش تقاضا، رو آوردن شرکت های 
پتروشیمی و پاالیشگاهی به تولید مواد با ارزش افزوده باالتر از کک 
سوزنی بود چراکه که تولید کک سوزنی پیش از این ارزان بوده و ارزش 
تغییر  نتیجه  این شرکت ها می کرد که در  را نصیب  پایینی  افزوده 
سیاست این کارخانه ها از تولید کک سوزنی به تولید مواد اولیه با ارزش 
افزوده باالتر نهایتا منجر به کسری تولید در مقابل افزایش تقاضا شد. 

پس عرضه کم کک سوزنی عامل افزایش بهای الکترود گردید. 
به سیاست های دولت  بازار،  الکترود گرافیتی در  عامل دیگر کسری 
چین باز می گردد. چین به جهت مسائل زیست محیطی و مشکالت 
کوره  به روش  فوالد  تولید  از ظرفیت  هوا حدود 20 درصد  آلودگی 
بلند خود را کاهش داده و به سمت استفاده از کوره های های قوس 
الکتریکی گرایش پیدا کرد که همین مسئله منجر به افزایش مصرف 
داخلی الکترود در این کشور شد. بنابراین در برهه ای از زمان تقاضا 
برای مصرف الکترود در داخل چین خیلی باال رفت. در این زمان دولت 
چین طی نامه ای به شرکت های تولیدکننده الکترود گرافیتی خواستار 
اولویت قرار گرفتن تامین نیاز فوالدسازان داخلی شد و همین مسئله به 
کمبود عرضه در سایر کشورها نظیر ایران دامن زد. از آنجایی که تولید 
الکترود گرافیتی نیز جزو یکی از صنایع آالینده دیگر در کشور چین 
است، تعطیلی و یا محدودیت تولید برخی از تولید کنندگان الکترود 
با دستور دولت چین از دیگر عوامل کمبود عرضه و افزایش بهای آن 

در چین شد.
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زمانی که الکترود افزایش قیمت خود را در بازار بین الملل آغاز کرد، 
در مذاکره با شرکت های فوالدی این تصور ایجاد شد که ما به عنوان 
تامین کننده، قیمت ها را باال برده ایم و هیچ اتفاقی در بازار رخ نداده 
است. یعنی از بهمن ماه که روند افزایشی قیمت ها شروع شد علیرغم 
پیگیری ها و مساعدت جهت اعالم این موضوع به شرکت های فوالدی، 
اعتنایی به اظهارات ما نشد و چندان این موضوع جدی گرفته نشد 
درحالی که می  شد به آن به چشم سیگنال صحیح در بازار توجه شود.
به جرات می توان گفت اولین شرکتی که اعالم کرد الکترود گرافیتی 
در بازار کم شده و بهای آن رو به افزایش بوده و امکان دارد تامین آن 
سخت شود، شرکت یگانه اندیش صنعت بود. یکی از مشکالت ما این 
است که نگاه فعاالن بازار به مارکت خارجی کمرنگ و ناچیز است و 

مباحث ما هم جدی گرفته نشد.
متاسفانه یکی دیگر از مشکالت ما این است که واقع بین نیستیم و 
بازار فعلی را رها کرده و همواره به گذشته نگاه می کنیم. در هفته های 
گذشته بهای الکترود گرافیتی به بیش از بیست هزار دالر رسید و در 

یک مورد 34 هزار دالر به ازای هر تن هم قیمت اعالم کردند.
برای  باال  حجم  در  الکترود  خرید  برای  مناسبی  زمان  نیز  اکنون 
شرکت هایی نظیر ما نیست چون نه تنها موجود نیست بلکه زمانی 
می توان اقدام به این کار کرد که بازار شفاف شده باشد و حجم باالی 

سرمایه گذاری و خرید اقتصادی باشد.
کسری نیدل کک در سطح جهانی در شرایط فعلی سبب شده برخی 
شرکت های نامعتبر از کک سوزنی خالص برای تولید الکترود استفاده 
نکنند و درنتیجه میزان ضریب مصرف الکترود در کوره افزایش یافته یا 
به دلیل وجود عناصر مزاحم و استفاده از مواد اولیه ناخالص در تولید 

الکترود سربار پاتیل باال رود یا حتی مصرف برق را باال ببرد.

ایران در موضوع الکترود گرافیتی از قافله عقب افتاد
مدیران خرید کارخانه های فوالدی باید به روزتر گردند، شاهد بودیم 
ایران جزو معدود کشورهایی بود که موضوع افزایش قیمت الکترود را 
دیر متوجه شد و از قافله عقب افتاد درحالی که شرکت های تامین 
کننده الکترود گرافیتی قراردادهای فروش برای سال 2018 را شش 
ماه قبل بسته بودند و حتی در مذاکرات با شرکت های تولید کننده 
الکترود مشخص شد برخی شرکت های فوالدی خارجی در منطقه تا 
پایان سال 201۹ الکترود مورد نیازشان را با قیمت های شناور پیش 

خرید کرده اند.
در  فوالدی  کارخانه های  برخی  وضعیت  هستیم  مطلع  که  جایی  تا 
موضوع الکترود بحرانی است اما بعضی شرایط بدی ندارند. مطرح کردن 
این موضوع که شرکت ها برای یک یا دو سال آینده دپو دارند درست 
نبوده و منطقی به نظر نمی رسد و شاید در بعضی سایزهای الکترود، 
موجودی نسبتا مناسبی داشته باشند اما نه در همه سایز های مورد 
نیازشان. حتی به اعتقاد من شرکت ها به جهت خواب سرمایه، چون 
افزایش قیمت ها متصور نبود، اقدام به خرید های بزرگ نکرده بودند 
و شاهدیم شرکت های بزرگ داخلی هم در تامین الکترود با مشکل 

مواجه هستند.

تاثیر افزایش بهای الکترود گرافیتی بر رشد قیمت فوالد 
بر 200  بالغ  قیمت شمش  بر  الکترود  قیمت  افزایش  تاثیر مستقیم 
تومان به ازای هر کیلوگرم بوده البته قیمت داخلی فوالد تنها ناشی 
آهن  قبیل  از  نهاده هایی  افزایش  بلکه  نبوده  الکترود  قیمت  رشد  از 
اسفنجی، CPC، فروآلیاژها و مشکالت تامین نسوز هم در این بین برای 

فوالدسازان مشکل ساز شده است.
الکترود باید صد در صد پیش  در حال حاضر شرکت ها برای خرید 
پرداخت بدهند و این یعنی خواب سرمایه درحالی که تا پیش از این، 
امکان خرید الکترود و تهاتر با محصوالت فوالدی و یا پرداخت های 
این شرکت  نیز وجود داشته است و در سال های گذشته  مدت دار 
با  تهاتر  و  زمینه  این  در  فوالدی  بزرگ  شرکت های  با  مساعدت  با 

محصوالتشان اقدام به تامین الکترود آنها می کرد.

هنوز سرسختی تصمیم گیری در فوالدسازان دیده می شود
اتفاقی که در حوزه الکترود رخ داد اتفاقی نیست که یک شبه حل شود؛ 
با این وجود هنوز سرسختی را در تصمیم گیری شرکت های فوالدی 
شاهد هستیم. به علت کمبود عرضه، معامالت در سطح 1۵ یا حتی 10 
تن تنزل پیدا کرده است کما اینکه افزایش قیمت حجم قابل توجهی 

از سرمایه فوالدسازان را شامل خود می کند.
هر چه رو به جلو حرکت کنیم موجودی شرکت ها کمتر می شود و 
شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود اما این حجم که بعضا 20 تا 30 هزار 

تن برآورد می گردد از کجا باید تامین شود؟
هند یکی از تولیدکنندگان الکترود گرافیتی است درحالی که اکنون 
برای مواردی مجبور به واردات از چین شده است. در مورد روسیه و 
آذربایجان نیز وضعیت به همین منوال است و  شرکت هایی از این 

کشور ها طی مکاتباتی درخواست هایی برای خرید از ما داشتند.
الکترود، در صادرات کنسانتره  شرکت یگانه اندیش عالوه بر واردات 
سنگ آهن و واردات فروآلیاژ ها هم فعال است و صادرات کنسانتره 
آهن حجم قابل توجهی از نقدینگی شرکت را قبل از سال ۹۶ شامل 
می شد چون دو کشتی 70 هزار تنی ما تا آخر سال ۹۵ به چین صادر 

شد.

بازار فروآلیاژها نسبتا در ثبات است
در بحث فروآلیاژها هم ایران نقطه ضعف دارد. آبان و آذر ۹۵ بود که 
بهای فروآلیاژ رو به باال رفت و به عنوان مثال فرومنگنز پرکربن در 
مدت کوتاهی از 700 دالر به 1400 دالر افزایش یافت و اکنون در 
کانال 1200 دالر نسبتا تثبیت شده اما پیش بینی روند قیمتی این 

محصول هم خیلی امکان پذیر نیست.

نیاز به افزایش سواد تجارت بین المللی برای بقا در بازار 
الکترود این بود که به  از رشد قیمت های  ایران قبل  بازار  از مزایای 
جهت استفاده از کوره قوس الکتریکی، افزایش بهای زغال سنگ در 
بازارهای بین المللی تنها برای واحد ذوب آهن مسئله ساز شده بود و 

81

w
w

w
.c

h
il

an
o

n
li

n
e.

co
m

معــــــرفی



سایر شرکت ها تاثیرات ناچیزی از این افزایش شدید بها را شاهد بودند 
اما بعد از رشد قیمت الکترود و کمبود عرضه آن، ذوب آهن به جهت 
نیاز اندک به الکترود از شرایط بهتری نسبت به سایر تولیدکنندگان 

فوالد برخوردار شده است.
به اعتقاد من سواد تجارت بین المللی در ایران کم است و به بازار بین 
الملل بی تفاوت شده ایم و این بی توجهی سبب بروز مشکالت این 
چنینی برای صنعت ما شده است. ما نه تنها در عرصه واردات نگاه 
تخصصی و موشکافانه به خارج از مرزها نداریم بلکه در امر صادرات نیز 
بازیگر حرفه ای نیستیم و فراز و فرود های زیادی داریم. این را بنده 
به استناد سال ها تجربه حضور و افتخار همکاری با شرکت های بزرگ  
معدنی و فوالدی عرض می کنم و به اعتقادم نیاز ما به بازارهای خارجی 
و بین المللی بیش از نیاز آن ها به ما است و بنابراین ضروری است 
که به پشتوانه صنعت بزرگ این کشور حضور موثرتری در بازار های 
خارجی داشته باشیم تا هم از اتفاقات این چنینی مصون بمانیم و هم 

منافع بیشتری از بازارهای خارجی بدست آوریم.
مشکل کسری و کمبود در زنجیره فوالد اتفاق تازه ای نیست و هر چند 
وقت یکبار رخ می دهد برای مثال تا چند وقت پیش، کمبود گندله و 
آهن اسفنجی مطرح بود و اکنون کمبود الکترود و CPC مطرح می شود 
و فردا ممکن است برای دیگر نهاده های این صنعت مشکلی نمایان شود.
پیشنهاد ما این است، شرکت ها از هر منبعی که شده اقدام به تامین 
با توجه به پیش بینی کارشناسان که  الکترود خود کنند چون  نیاز 
معتقدند با توجه به عرضه و تقاضا این روند تا پایان سال 2018 تداوم 
دغدغه  تنها  قیمت  از  فارغ  که  رسید  خواهد  زمانی  داشت،  خواهد 
شرکت ها تامین خواهد بود درغیر این صورت باید شاهد توقف تولید در 
برخی از واحد ها بود، کما اینکه این وضعیت برای برخی از واحد های 
فوالد کشور رخ داده است. اینجا الزم است به اطالع برسانم دو مورد 
عقد  به  اقدام  راستا  این  در  فوالدی کشور هم  بزرگ  از شرکت های 
قرارداد بلندمدت با یکی از شرکت های تامین کننده الکترود کردند و 

قیمت های خرید را شناور اعالم کرده اند.

بهای تمام شده تولید فوالد در ایران باال است 
باوجود آنکه مزیت هایی از قبیل انرژی ارزان در کشور ایران وجود دارد 
از کشورهای  بیشتر  تولید در کشور بسیار  اما هزینه های تمام شده 
تولیدکننده دیگر است چراکه راندمانمان پایین است و بعضا به جهت 
استفاده از تکنولوژی های قدیمی و پر استهالک و هزینه های پرسنلی که 
به شرکت ها تحمیل شده است شرایط کار سخت و کم بازده شده است.

تکنولوژی تولید کک سوزنی در ایران فراهم نیست
این احتمال که شاهد راه اندازی واحد تولید الکترود در داخل کشور 
کشور  در  سوزنی  کک  یعنی  آن  اولیه  ماده  چراکه  است  کم  باشیم 
موجود نیست و باید وارد گردد. تکنولوژی کک سوزنی در اختیار سه 
کشور شامل آمریکا، آلمان و ژاپن است و از آنجایی که انتقال تکنولوژی 
تولید این ماده به هیچ کشوری تا کنون انجام نگرفته است، خیلی بعید 

است که این انتقال برای ایران میسر گردد.
حتی یک بار شرکت آلمانی SGL برای حضور در بازار ایران و سرمایه 
قرار  استقبال  مورد  اما  شد  پیشقدم  گرافیتی  الکترود  تولید  گذاری 

نگرفت و آن فرصت طالیی نیز بنا به دالیلی از دست رفت.

آمادگی تامین الکترود گرافیتی برای فوالدسازان داریم
یگانه اندیش آمادگی این را دارد که با شرکت های فوالدی در قالب 
به  الکترود گرافیتی  تامین  به  بلندمدت نسبت  قراردادهای مشارکت 
صورت قرارداد یک ساله یا دو ساله با شرکت هایی که نمایندگی آنها را 
دارد همکاری نماید. الگوی قراردادها نیز پیش از این برای دو شرکت 

بزرگ فوالدی انجام شده است.

معــــــرفی
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مشوق هاي  صادراتی موثر، انتظار فوالدسازان و ضرورت توسعه 
صنعت فوالد است

به  توجه  با  کشور  در  فوالد  توسعه 
موجود  منابع  مزیت هاي   مجموع 
داخلی از جمله نیروی انسانی مناسب 
معدنی،  مواد  وجود  کرده،  تحصیل  و 
انرژی قابل دسترس و همچنین دانش 
برای  را  نظیری  بی  شرایط  باال  فنی 
با  توان  می  که  نموده  فراهم  کشور 
شرکت هاي   توانایی هاي   از  استفاده 
داخلی، ظرفیت تولید فوالد کشور را 
از زمینه هاي   تناسب در هر کدام  به 
با  افزایش قابل توجهی داد. پیش بینی می گردد  زنجیره تولید فوالد 
توجه به روند صعودی نرخ رشد تولیدات فوالد کشور، در آینده بسیار 
نزدیک ایران جزءکشورهای برتر فوالدساز دنیا شود. از این رو ادامه این 
روند به منظور دستیابی به تولید 55 میلیون تن فوالد خام در افق چشم 
انداز 1404 اجتناب ناپذیر خواهد بود و می بایستی در ادامه مسیر طی 
شده کلیه طرح هاي  در دست اجرا با شتاب بیشتری تداوم داشته باشد. 
از آنجایی که صنعت فوالد در تمام دنیا به عنوان یک بخش استراتژیک 
محسوب می شود باید تولید کنندگان فوالد کشور بتوانند از ظرفیت 
تولید خود به طور کامل استفاده و حد اکثر بهره وری را حاصل نمایند تا 
عالوه بر برون رفت از معضل اشتغال بتوان انگیزه الزم را برای کارخانه ها 
ایجاد و همچنان شاهد رشد اشتغال زایی در این صنعت باشیم. از طرفی 
در صورت تحقق برنامه هاي  توسعه فوالد کشور و بهره برداری کامل 
از ظرفیت هاي  ایجاد شده، پیش بینی می گردد در سال هاي  آینده 
میزان تولیدات کشور افزایش بیشتری نسبت به میزان مصرف داخلی 
بازار داخل مواجه  با مازاد عرضه محصوالت فوالدی در  داشته باشد و 
گردیم. بنابراین ضروری است با توجه به مازاد عرضه ایجاد شده، جهت 
به  کشور  فوالد  صنایع  استراتژی  راه  نقشه  ترسیم  و  برنامه ها  گیری 
سمت بازارهای هدف صادراتی متمرکز گردد. مهم تر اینکه اتخاذ نگرش 
راهبردی به بازارهای جهانی برای شرکت هاي  فوالدساز داخلی عالوه بر 
تولید درآمد، تامین نیاز ارزی، ارتقای سطح کیفی محصوالت، نام آوری 
و اعتبار جهانی آنها باعث ایجاد رونق اشتغال در سطح کشور نیز خواهد 
گردید. از این رو در راستای توسعه سیاست هاي  صادرات غیر نفتی و 
ارزآوری برای کشور، ورود به بازارهای جهانی فوالد اجتناب ناپذیر خواهد 
بود و با اتخاذ رویکرد صادرات محوری با سمت و سوی بازارهای جهانی 
است که بهره برداری و استفاده کامل از ظرفیت هاي  تولیدات ایجاد شده 
کارخانجات داخلي حاصل می گردد. قدر مسلم برای تداوم حرکت هاي  
پیش رو می بایستی حمایت هاي  مناسبی از صنایع فوالد داخلی به 
)به ویژه توسعه  آید که الزمه آن توسعه زیرساخت هاي  کشور  عمل 
زنجیره تامین مواد، توسعه ناوگان هاي  حمل و نقل، ایجاد اسکله هاي  
اختصاصی و پایانه هاي  حمل و نقل و ...(، سرمایه گذاری هاي  جدید و 

اجرای به موقع طرح هاي  توسعه می باشد. 
جمله  از  سرسخت  رقبای  وجود  با  جهانی  بازارهای  در  حال  این  با 
کشورهای چین، روسیه، اکراین و برزیل رقابت بسیار دشوار خواهد بود. 

درحال حاضر قیمت تمام شده فوالد در کشور نسبت به نرم هاي  جهانی 
باالتر است و اکثر کشورهای جهان تالش خود را می کنند که صادرات 
خود را به شیوه هاي  گوناگون افزایش دهند و برای تحقق این هدف هم 
از ابزارهای متفاوتی استفاده می کنند تا قیمت تمام شده فوالد را برای 

صادارت کاهش دهند. 
با  فوالد،  تولید  تن  میلیون  حدود850  با  چین  کشور  حاضر  حال  در 
فاصله بسیار زیاد گوی سبقت را از سایر کشورهای جهان ربوده است 
به گونه ای که مشوق هاي  بی حد و حصر آن ها برای صادرات فوالد، 
واکنش ضد دامپینگ کشورهای جهان را به همراه داشته است که نشان 
باشد. مجموع  دنیا می  فوالد در سطح  فراوان صادرات  اهمیت  دهنده 
دنیا،  فوالدساز  مطرح  صادرکننده  کشورهای  سطح  در  حمایت ها  این 
شرایطی را فراهم نموده که کارخانجات فوالدساز داخلی در یک شرایط 
کاماًل نابرابر با کشورهای دیگر به رقابت بپردازند چرا که حمایت دولت ها 
افزایش  و  صادرات  تقویت  تولید،  شده  تمام  قیمت  کاهش  قوانین،  و 
سودآوری را به همراه داشته و بستر مناسبی را برای رقابت پذیری آنها 
فراهم ساخته است. در ایران هم می بایست با شتاب بیشتری به سمت 

افزایش ظرفیت هاي  تولید و توسعه صادرات حرکت نماییم.
 اکنون با توجه به موقعیت ممتاز کشور و همچنین نیاز کشورهای دنیا 
به فوالد، فرصت بسیار مناسبی برای صادرات فوالد کشور وجود دارد به 
شرط آنکه بتوانیم با قیمت محصوالت صادراتی سایر کشورهای مطرح به 
ویژه کشور چین رقابت کنیم. این رقابت زمانی میسر خواهد بود که بهای 
تمام شده فوالد در ایران نیز رقابتی گردد. در شرایط کنونی متاسفانه 
وضعیت برعکس است، نرخ بهره در ایران باال و در چین کمتر از 5 درصد 
است! صادر کنندگان چینی مشوق هاي  فراوان دارند و این درحالی است 
که صادرکنندگان فوالد ایران از هیچکدام از این مزیت ها برخوردار نمی 
باشند. بنابراین بسیار الزم و ضروری است  که دولت به سرعت تدابیری 
اتخاذ نماید که فوالد ایران بتواند در بازارهای صادراتی توان رقابت داشته 
باشد. قرار است صادرات فوالد بخشی از کاهش درآمدهای ارزی دولت را 
جبران کند و بنابراین شایسته و البته ضروری است حمایت هاي  الزم از 
این بخش صورت پذیرد. دولت می تواند تخفیفات و بخشودگی ها را در 
حوزه صادرات فوالد گسترده تر نماید یا نرخ بهره تسهیالت برای صادر 
کنندگان فوالد را کاهش دهد و یا انواع مشوق ها و جوایز صادراتی را 
برای صادر کنندگان محصوالت فوالدی به صورت کارا و اثر بخش به 
کار گیرد. همچنین یکی دیگر از راه هاي  کاهش قیمت تمام شده فوالد 
جهت رقابت پذیری با سایر کشورهای دنیا، واگذاری بخشی از معادن 
سنگ آهن به شرکت هاي  فوالدی می باشد و یا اینکه جهت امر صادرات 
در راستای ارزش افزوده بیشتر برای حمل و نقل صادراتی تسهیالتی قائل 
شود که در این خصوص می توان به کاهش و یا حذف حقوق و عوارض 
بندری و همچنین تسهیالت در ساخت و ایجاد اسکله هاي  اختصاصی 
اشاره نمود. عالوه بر این می توان در گمرکات برای ورود ماشین آالت و 
قطعات، تسهیالتی قائل شد. به هر حال آنچه در این خصوص مهم است 
اقدامات سریع، به موقع و موثر دولت برای توسعه صادرات محصوالت 

فوالدی خواهد بود.

 مهدی شکری زاده
مدیر فروش و بازاریابی 

فوالد هرمزگان
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نقد و تاکید همزمان مدیرعامل چادرملو بر خصوصی سازی معادن در گفت و گو با چیالن:

خصوصی سازی معادن الزم است اما باید شرایط آن مهیا شود!

 محمود نوریان 
مدیرعامل چادرملو 

مهندس محمود نوریان با اشاره به لزوم تقویت بخش خصوصی در معدن و صنایع معدنی کشور به خبرنگار چیالن 
گفت: ذخایر معدنی و منابع سرشار انرژی ایران ، ظرفیت باالیی برای توسعه و قرار گرفتن در ردیف کشورهای 
صنعتی جهان را برای ما فراهم کرده است ولی برای برخورداری از منابع عظیم اقتصادی باید حمایت هاي  قانونی، 
چه به لحاظ وضع قوانین حمایتی از سرمایه گذاران و تولید کنندگان و چه به لحاظ مساعدت هاي  دولتی در جهت 

سرعت بخشیدن به طرح هاي  معطل مانده ، بیش از آنچه که تاکنون بوده  انجام شود.

اضافه  چادرملو  و صنعتی  معدنی  عامل شرکت  مدیر 
کرد: دولت دوازدهم یکی از محورهای تمرکز خود را 
دانیم که  و همه می  است  اعالم کرده  اشتغال  ایجاد 
پایدار  ایجاد اشتغال  برای  از مهم ترین حوزه ها  یکی 
در کشور، معدن است. برای رونق بخشیدن به توسعه 
بخش معدن هم باید خصوصی سازی را تقویت کرد. در 
واقع همه امور اقتصادی باید به سمت بخش خصوصی 
سوق پیدا کند اما ابتدا باید بخش خصوصی قوی ایجاد 

شود و بعدکار به آنها واگذار گردد. 

از برخورد سازمان هاي  محتلف  ابراز گالیه  با  نوریان 
فعلی  وضعیت  خصوصی،  بخش  گذاران  سرمایه  با 
خصوصی سازی در معادن را با توجه به شرایط کشور 
قابل توجیه دانست و گفت: متاسفانه فعاًل با توجه به 
جو عمومی که در کشور وجود دارد، سرمایه گذار بخش 
خصوصی به جای تشویق، متهم می شود به اینکه اصاًل 
این سرمایه را از کجا آورده است! در نتیجه متموالن 
نشان  را  خود  سرمایه  نحوی  به  که  می دهند  ترجیح 
ندهند و یا در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کنند. 
بنابراین با توجه به قواعدی که ما در مملکت داریم، از 
یک طرف، رغبتی برای واگذاری معادن بزرگ به بخش 
خصوصی وجود ندارد و از طرف دیگر خصوصی ها هم 
به دلیل مشکالتی که برایشان ایجاد می کنند تمایلی 
هم  خارجی  سرمایه گذاری  ندارند.  سرمایه گذاری  به 
با توجه به شرایط فعلی خیلی امیدوار کننده نیست. 
پس بهترین شکل ممکن برای وضعیت فعلی، همین 
نیمه  سرمایه گذاری هاي   سایه  در  سازی  خصوصی 
دولتی است. البته باز تاکید می کنم که این روش عالی 
نیست، بلکه اعتقاد دارم همه چیز نسبی است و این 

شیوه در این شرایط قابل توجیه است!

مدیر عامل چادرملو یاد آور شد: دولت باید زمینه راه 
اندازی پروژه هاي  عظیم را فراهم کند و پس از آماده 
شدن بستر هاي  الزم، طرح ها را به بخش خصوصی 
واگذار کند. به طور نمونه، اگر سنگ بنای چادرملو را 
توان  خصوصی  بخش  هیچ  االن  بود،  نگذاشته  دولت 
و  معدن  این  در  هزارمیلیاردی  چند  گذاری  سرمایه 
است  اینجا  مشکل  ولی  نداشت.  را  آن  جنبی  صنایع 
که دولت هم دیگر امکانات و توان سابق حداقل برای 
تامین زیرساخت ها ندارد مگر با یک عزم جدی و همت 

مضاعف و جهادی . 

نوریان خاطرنشان کرد: همین االن اگر  کسی بخواهد 
مبالغ  باید  ابتدا  کند،   کار  معدنی  محدوده  یک  روی 
زیادی هزینه کند تا اجازه شروع کار را بگیرد و بعد 
هم با قوانین دست و پا گیر مواجه می شود و به کلی 
از تصمیم خود صرف نظر می کند درصورتی که همه 
به  را   قوانین  و  تمام زیرساخت هاي  الزم  دنیا  جای 
عنوان عامل تشویق برای سرمایه گذار فراهم می کنند. 
در شرایط فعلی کشور هم این دولت است که باید پیش 
قدم شود. باید زیرساخت ها را آماده و سرمایه گذاران 
را ترغیب کند و بانک ها هم باید به بخش خصوصی 

وام هاي  کم بهره بدهند. 

مدیر عامل چادرملو در پایان این گفت و گو بار دیگر 
تاکید کرد: اگر به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتي و توسعه 
فراگیر هستیم باید شرایط آن را فراهم کنیم و دستیابی 
به این هدف نیز مستلزم برخورداری از یکسری مولفه هاي  
ضروری از جمله  ثبات سیاسی و اقتصادی و وضع قوانین 
حمایتی از سرمایه گذاران و فعاالن حوزه معدن و صنایع 
معدنی است. فراموش نکنیم سرمایه گذار ابتدا به امنیت 

می اندیشد سپس به درآمد و سود!

اگر سنگ بنای 
چادرملو را دولت 

نگذاشته بود، 
االن هیچ بخش 
خصوصی توان 
سرمایه گذاری 

چند هزارمیلیاردی 
در این معدن و 

صنایع جنبی آن را 
نداشت.
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سنگ آهن

دولت نقش شرکت های بزرگ در اکتشافات جدید را بازتعریف کند

دولت به بخش خصوصی بهای بیشتری بدهد

دولت زیرساخت و فضای الزم برای اکتشاف و توسعه معادن را فراهم کند

 ناصر تقی زاده 
مدیرعامل مجتمع معدنی و 

صنعتی گل گهر

 مهرداد اکبریان 
رئیس انجمن سنگ آهن 

ایران

 رضا اشرف سمنانی
مشاور مدیرعامل هلدینگ 

میدکو

انتظار ما از دولت این است که تصدی گری خود را کمتر نماید و بیشتر شرکت هایی را که توان مالی دارند حمایت 
کند. به طور مثال مجتمع گل گهر آمادگی دارد که همکاری الزم با دولت در حوزه اکتشافات داشته باشد و حداکثر 
سرمایه گذاری در این زمینه را برای اکتشاف معادن جدید انجام دهد. دولت دوازدهم می تواند با توجه به اهمیت 

این موضوع، نقش شرکت های بزرگ در اکتشافات جدید را بازتعریف کند.
درمورد نحوه قیمت گذاری گندله و کنسانتره نیز معتقدم دولت نباید در قیمت گذاری ها دخالت نماید بلکه بازار 
خود تعیین کننده این نرخ هاست و باید تعاملی میان تولیدکنندگان سنگ آهن و فوالدسازان برقرار شود. مبنا و 
مالک قیمت ها باید نرخ های بین المللی باشد تا شرکت ها قادر به توسعه فعالیت های خود باشند. بنابراین بهترین 

راه تعیین قیمت برای محصوالت در زنجیره ارزش فوالد از معدن تا محصول نهایی، روند بازار است.

متاسفانه هنوز جایگاه بخش خصوصی در معدن مشخص نیست و تمامی نگرانی ما این است که دولت همچنان 
بخش خصوصی را در فعالیت های معدنی به خوبی نبیند. چه بخش خصوصی و چه دولتی باید به دنبال این باشند 
که بهترین عملکرد را برای کشور رقم بزنند. رقابت در اجرای کارها مشکل ساز نیست بلکه به اعتقاد من این رقابت 
باید سالم باشد. اگر در جایی دیده می شود بخش خصوصی می تواند کاری را با کیفیت مطلوب تر، قیمت مناسب 
تر و سرعت بهتر انجام دهد چرا باید آن کار به بخش دولتی واگذار شود. این تصور که بخش خصوصی بهره وری 
پایینی داشته و بخش دولتی از بهره وری مطلوبی برخوردار است درست نیست و محاسبات انجام شده در انجمن 

سنگ آهن خالف این مسئله را به اثبات رسانده است.
بر اساس تحقیقات ما معادن کوچک که شاید به ظاهر به چشم نمی آیند، بهره وری به مراتب باالتری را نسبت به 
معادن و واحدهای بزرگ تر دارند و این یک نقیصه در کشور محسوب می شود و خالف کشورهای دیگر است. در 
کشورهای پیشرفته، هر چه به سمت مقیاس های بزرگ تر حرکت می کنیم بهره وری به تناسب افزایش پیدا می 
کند اما در سالیان گذشته در ایران به جهت رقابت ناسالم، بهره وری مورد توجه شرکت ها نبوده است. اگر مانند 
گذشته امروز هم بخش خصوصی را نادیده بگیریم و خارج از گود نگه داریم به طور حتم نتیجه مطلوب حاصل 

نخواهد شد.

بیشترین توقع ما از دولت، ایجاد فضای مناسب کسب و کار است. همچنین ایجاد زیرساخت و تامین آن ها و 
منطقی سازی قیمت های انرژی و آب از دیگر درخواست ما از دولت است. دولت بایستی زیرساخت ها را در 

مناطقی احداث نماید که صنعت فوالد که صنعتی پایدار است در آنجا مستقر شود. 
از سوی دیگر مقررات و قوانین باید به گونه ای تدوین گردند که حضور سرمایه گذار و سرمایه گذاری در بخش 

فوالد افزایش یابد چراکه صنعت فوالد پتانسیل جذب سرمایه گذاری های جدید را دارد.
از سوی دیگر غلبه صادرات بر واردات فوالد در سال گذشته نشان داد پتانسیل خوبی در صنعت فوالد کشور وجود 
دارد و برای رونق این صنعت باید در بسترسازی قوانین از جمله قوانین محیط زیستی یا منابع طبیعی، ساده سازی 
هایی انجام شود. دولت باید فضاسازی کند تا بخش خصوصی داخلی و خارجی انگیزه الزم برای ورود به ویژه در 

صنایع با پتانسیل خوب مانند فوالد را پیدا نماید.
سرمایه گذاری در حوزه فوالد اکنون در دو بخش یکی تامین مالی برای طرح های توسعه ای و دیگری معدن و 
اکتشافات مورد نیاز است. معادن برای توسعه صنایع و به طور اخص صنعت فوالد باید یک گام جلوتر حرکت کنند 
درحالی که اکنون در بخش معدن کمبود وجود دارد. معادن باید تجهیز شوند تا خوراک صنعت فوالد که حرکت 
رو به جلو دارد تامین گردد. پس دیده می شود که تقدم و تاخر در حوزه معدن و صنعت اهمیت دارد و مقدمه 

اصلی توسعه معادن، اکتشافات می باشد.















تحلیل و مقاله

92

ان
یر

د ا
وال

ن ف
دگا

کنن
ید

تول
ن 

جم
ه ان

ری
ش

ن

نتایج برآورده شدن انتظارات فوالدسازان 
از دولت دوازدهم 

فرزاد ارزانی
)مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان(

رویکرد همه شرکت های تولیدی دنیا به سمت کاهش هزینه، استفاده 
اقتصادی از منابع و افزایش سوددهی از طریق ارزش افزوده بیشتر در 
محصوالت می باشد. مبحث تولید در ایران به دالیل استقالل اقتصادی، 
اشتغال و جلوگیری از صنعت خام فروشی از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. 

هر کسب و کاری در دنیای پیچیده تجاری امروز به شدت متاثر از 
متغیرهای محیطی مثبت و منفی با عنوان فرصت ها و تهدید ها بوده 
و در پی این تغیرات شدید و ناگهانی، هر صنعتی می تواند در کوتاه 
ترین زمان ممکن افول و یا صعود نماید. این فرصت ها و تهدید ها گاها 
ناشی از سیاست ها، قوانین و سایر مواردی می باشد که تسهیل و یا رفع 
این موارد در حیطه اختیارات دولت و سایر نهاد های حکومتی بوده و 
نقش دولت با برآورده کردن این انتظارات در الگوی رقابتی و موفقیـت 

صنایع ایران در جهان بسیار حائـز اهمیت است. 

از آنجا که ایران در صنعت فوالد جهان دارای رتبه چهاردهم به عنوان 
تولید کننده فوالد خام در سال 95  می باشد، ضروری است با تمرکز 
بر رفع موانع تولید و ایجاد فرصت های الزم، زمینه اشتغال و اقتصاد 

مقاومتی را در کشور فراهم نماییم.

انتظارات شرکت فوالد هرمزگان از دولت دوازدهم

اصوال از جمله استراتژی های اصلی شرکت فوالد هرمزگان با توجه به 
موقعیت استراتژیک و دسترسی به آب های آزاد، افزایش درآمد و کسب 
سود از طریق صادرات فوالد به کشورهای خارجی و همچنین توسعه 
ظرفیت و تکمیل زنجیره ارزش می باشد. جهت تحقق این امر و تداوم 
رقابت با سایر فوالد سازهای داخلی و خارجی، الزامیست که شرکت 
فوالد هرمزگان به منظور مدیریت چابک زنجیره ارزش خود، در تمامی 
حوزهای تامین، مالی، توسعه، منابع انسانی، مسئولیت های اجتماعی، 

تولید و فروش نقش سرآمدی ایفا نماید. 

 الزم به ذکر است برخی از موانع و مشکالت در حوزه های ذکر شده 
راه  )مانند:  مناسـب  برنامه های  و  زیرسـاخت ها  از عدم وجود  ناشی 
آهن، حمل و نقـل دریایی و جاده ای( ، عدم شفافیت و حمایتی نبودن 
قوانین و مقررات دولتی و سـازمانی، عدم وجود الگوی مناسب استفاده 
از مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت فوالد و همچنین عدم ماندگاری 
ساخت های  زیر  نبود  دلیل  به  مهارت  دارای  و  متخصص  نیروهای 
و  کلی  به صورت  باشدکه  می  این حوزه ها  در  و...  تفریحی  درمانی، 

مختصر در جدول ذیل به آنها اشاره می گردد.

دستاوردهای حاصلهانتظارات از دولت دوازدهم

1.  استقرار و تقویت تعرفه جهت جلوگیری از دامپینگ شرکت های خارجی خصوصا شرکت های چینی

2. امکان استفاده از تکنولوژی های جدید و مدرن روز دنیا در صنایع و طرح های توسعه

3. اختصاص سهم یارانه انرژی به صنایع تولیدی به خصوص صنایع فوالدی

4. بازنگری و بهبود قوانین رفع موانع احداث طرح های توسعه و تولید

۵. تعیین تکلیف طرح های فوالدی نیمه کاره کشور از طریق امکان سنجی اقتصادی عملیاتی جهت 
اجرا و یا عدم اجرای طرح

۶. ایجاد فضای الزم جهت مشــترک المنافع کردن صنایع فوالدی کشور در تکمیل زنجیره ارزش 
همدیگر از معدن تا محصول نهایی

7. ارتقای سطح علمی آموزشی پارک های علم و فناوری، دانشگاهها و موسات آموزش عالی

8. واقعی کردن قیمت ارز 

y  کاهش بهای تمام شده

y  تقویت توان رقابتی صنایع فوالدی
در بازار جهانی 

y  و کار  نیروی  وری  بهره  افزایش 
سرمایه

y  اجرای سرمایه گذاری مناسب و  
اقتصادی

y سودآوری

y  افزایش توان تولید و کاهش توقفات
ناشی از عدم تامین مواد اولیه
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دستاوردهای حاصلهانتظارات از دولت دوازدهم

۹. فراهم کردن زمینه های الزم جهت توسعه و رشد اقتصادی کشور متناسب با برنامه های دولت 
جهت افزایش متناسب رشد مصرف داخلی فوالد

10. صدور مجوز احداث واحد های فوالدی در زنجیره ارزش از معدن تا محصول نهایی با توجه به 
نیازهای کشور و برنامه صادرات

11. ادغام فوالد سازی های کوچک

12. تقویت مطالعات مکان یابی احداث کارخانه های فوالدی با توجه به نیاز کشور و  امکان سطح 
دسترسی به انرژی، مواد اولیه و بازار محصوالت

13. ایجاد اسکله اختصاصی جهت صادرات محصوالت فوالدی 

14. ایجاد توازن در زنجیره ارزش فوالد کشور از معادن تا تولید محصول نهایی 

1۵. بهینه سازی و کاهش عوارض و تعرفه های بندری  

1۶. تداوم معافیت های مالیاتی 

17. برقراری مشوق های صادراتی 

18. جلوگیری از صادرات مواد خام از جمله سنگ آهن و کنستانتره

1۹. افزایش سهمیه گندله داخلی 

20. تسهیل ارتباط با بانک های خارجی جهت افزایش سرعت انتقال ارز

21. کاهش نرخ بهره بانکی و ارائه تسهیالت بانکی

22. حمایت از بخشش جرائم بانکی ناشی از سررسید شدن اقساط معوقه

23. ارائه تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی

24. افزایش دیماند برق جهت طرح های توسعه فوالد کشور

2۵. ایجاد زیر ساخت های شبکه انتقال برق 

2۶. توسعه زیر ساخت ریلی، جاده ای و دریایی

27. تقویت زیر ساخت های منطقه ویژه استان هرمزگان شامل واگن برگردان و انباشت برداشت

28. افزایش دیماند گاز جهت طرح های توسعه و افزایش تولید

2۹. ایجاد آب شیرین کن در کنار دریا جهت تامین آب مورد نیاز طرح های توسعه فوالدی

30. صدور مجوز جهت اخذ فاینانس از بانک های خارجی در جهت طرح های توسعه و افزایش تولید

31. ایجاد  و بهبود زیرساخت های درمانی، آموزشی و تفریحی در استان هرمزگان در جهت ماندگاری 
پرسنل متخصص در استان

32. توسعه و جدا سازی جاده تردد کارکنان صنایع غرب استان هرمزگان از جاده ترانزیتی اسکله در 
جهت کاهش تصادفات و حفظ امنیت جانی کارکنان

y  افزایش ضریــب خوش قولی به
مشتریان در برآورده کردن تقاضا

y  افزایــش کیفیــت محصوال ت
فوالدی

y  تسهیل در امر توسعه ظرفیت و
تکمیل زنجیره ارزش صنایع

y  تقویت رقابت سالم صنایع فوالدی
و جلوگیری از ورشکستگی و یا 

انحالل صنایع

y  ایجــاد امنیت جانــی کارکنان
صنایع 

دستاورهای ملی ناشی از برآورده کردن انتظارات

بهبود . 1 اجتماعی و صنعتی کشور و همچنین  اقتصادی،  توسعه 
وضعیت صنایع باالدستی و پایین دستی از طریق افزایش تولید 

فوالد به عنوان صنعت مادر

کاهش هزینه های تولید و تقویت صنعت فوالد در بازار رقابتی . 2
جهان و دستیابی به استقالل اقتصادی

جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در مواد خام جهت . 3
مصارف داخلی و توسعه صادرات     
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نگاهی کوتاه به روش هاي  بارگذاری 
کاتالیست هاي  صنعتی

مهندس حسن نوائی
)مدیرعامل شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی(

به  که  می باشد  صنعتی  واحدهای  مصرفی  نیمه  اقالم  از  کاتالیست 
آنها در  تعویض  استفاده،  از چندین سال  راندمان پس  دلیل کاهش 
هر واحد تولیدی امری اجتناب ناپذیر می باشد. به علت هزینه گزاف 
تأمین این مواد بسیار مطلوب خواهد بود اگر طول عمر طراحی شده 
این مواد در واحد تولیدی محقق گردد. لذا به سبب حساسیت بستر 
در  مواد  این  تامین  سنگین  نسبتاً  هزینه  همچنین  و  کاتالیست ها 
واحدهای تولیدی، امروزه مبحث شارژ کاتالیست در کشورهای صنعتی 
و نیمه صنعتی در کل دنیا به صورت یک فناوری مجزا و از طریق 
شرکت هاي  تخصصی صاحب تکنولوژی در این حوزه دنبال می شود. 
در واقع هر یک از صاحبان امتیاز این فناوری ها مدعی ساخت تجهیزی 
هستند که تضمین می کند می توان حداکثر میزان وزنی کاتالیست ها 
را در بستری همگن و با حداقل آسیب به قطعات، درون راکتور جای 
کنار  در  کاتالیستی  قطعات  عملی  چینش  تر  ساده  عبارت  به  داد. 
اجرای  و  است  گرفته  کننده صحت طراحی صورت  تعیین  همدیگر 
تخریب  عدم  کننده  تضمین  می تواند  کاتالیست ها  بارگذاری  اصولی 
بارگیری  روش  باشد.  ریفورمر  در  تیوب ها  همچنین  و  کاتالیست ها 
ریفرمر  کارایی  بر  طریق  دو  به  ریفرمر  تیوب هاي   درون  کاتالیست 
تاثیر دارد. اوالً، اختالف در افت فشار بین تیوب هاي  مختلف منجر 
به تفاوت در شدت جریان گاز بین تیوب ها خواهد شد، که این منجر 
به اختالف دمایی بین دیواره تیوب ها می گردد. دوم اینکه، بارگیری 
کاتالیست ها باید به گونه ای باشد که هیچ فضای خالی از کاتالیست 
درون تیوب وجود نداشته باشد. در واقع اگر کاتالیستی وجود نداشته 
باشد، واکنش گرماگیری انجام نشده و باعث ایجاد نقاط داغ در تیوب 
بارگذاری دستگاهی چندمنظوره است و در  ریفرمر می شود. تجهیز 
طراحی آن به طور همزمان چندین فاکتور از جمله همگن بودن بستر، 
سالم ماندن قطعات کاتالیستی، حداکثر بودن سطح فعال کاتالیستی در 
یک بستر، به حداقل رساندن فضاهای خالی میان آنها و همچنین انجام 

کل عملیات در مدت زمان شارژ مناسب دخیل هستند. 

شرکت گسترش فناوری خوارزمی که یکی از تولید کنندگان پیشرو 
به مشتریان  با هدف کمک  در زمینه کاتالیست در کشور می باشد، 
خود مدتی است در حال تحقیق و مطالعه روی روش هاي  بهینه برای 
راکتورهای  کلی  به طور  و  احیاء مستقیم  کاتالیست هاي   بارگذاری 
تیوبی می باشد. در این راستا جهت بهره مندی هر چه بیشتر از یک 
تکنولوژی نو در این زمینه، طراحی هاي  صورت گرفته با چند هدف 

دنبال شده است. در ابتدای امر طراحی و ساخت ابزاری جهت هدایت 
قطعات کاتالیستی به گونه ای فاکتورهای بارگذاری فوق الذکر را میسر 
سازد، مورد نظر قرار گرفت. در گام بعد ابداع روشی که در آن امکان 
شارژ کاتالیست ها به روشی مکانیزه و با حداقل دخالت اپراتور باشد در 
دستور کار قرار داده شد. این دستگاه از این نظر که خطاهای انسانی 
حین شارژ را به حداقل خواهد رساند و انتظار همسانی بیشتر میان 
تیوب هاي  ریفورمر هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی میسر می نماید 

حائز اهمیت می باشد. 

جهت درک صحیح موضوع بارگذاری کاتالیست خالی از لطف نیست که 
به انواع این روش از نظر طبقه بندی کلی اشاره شود. در چارچوب کلی انواع 
روش هاي  بارگذاری چه برای راکتورهای تیوب شکل و چه راکتورهای 
 Sock( مخزن شکل مانند راکتورهای پتروشیمی، به دو دسته جورابی
Loading( و تراکمی )Dense Loading( قابل تقسیم بندی هستند.

الف( بارگیری جورابی

طریق  از  راکتور  داخل  به  قطعات  هدایت  براساس  نخست  روش 
محفظه هاي  جورابی شکل می باشد. در این روش قطعات کاتالیست 
که از قبل درون یک جوراب پالستیکی یا کرباسی قرار گرفته با کمک 
یک طناب که جوراب به آن متصل است، به داخل لوله برده می شود. 
در هنگامی که جوراب به انتهای راکتور رسید، طناب تکان داده شده که 
سبب باز شدن جوراب و رها شدن کاتالیست در داخل راکتور می گردد. 
طول جوراب هاي  مورد استفاده در این روش حدود 150-200 سانتی 
به راحتی می توانند درون تیوب هاي  ریفرمر  بوده و جوراب ها  متر 
بلغزند. در هنگام استفاده از این روش، بارگیری غیر یکنواخت راکتور 
منجر به ایجاد فضای خالی می شود. هنگامی که کاتالیست ها از داخل 
جوراب خارج می گردند، بارگیری به شدت انجام شده و امکان دارد 
کاتالیست ها باعث تشکیل پل شوند. لرزاندن تیوب ها، تعدادی از این 
پل ها را از بین می برد و سبب افزایش دانسیته می شود اما نمی تواند 
باعث رفع این مشکل به صورت کامل گردد. بارگیری جورابی اغلب 
دارای مشکالتی از قبیل افتادن جوراب در داخل تیوب حین بارگیری 
درون  کاتالیست ها  آزادانه  سقوط  امکان  همچنین،  است.  کاتالیست 
تیوب وجود دارد که منجر به شکست کاتالیست ها می شود. این روش 
بسیار وقت گیر بوده و نیاز به نفر ساعت باالی نیروی انسانی می باشد.
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شکل 1- مراحل بار گذاری کاتالیست ها به روش جورابی

شکل 2- مراحل بار گذاری کاتالیست ها به روش متراکم یکنواخت

ب( بارگیری متراکم یکنواخت

روش دوم ایجاد بستری متراکم با استفاده از سقوط آزاد قطعات در 
فواصل پیش بینی شده و بهره گیری از تمایل قطعات برای قرار گرفتن 
در حالتی است که کمینه سطح انرژی را بدست آورند. امروزه راندمان 
کلی از نظر میزان کاتالیست هاي  قابل شارژ و کیفیت بستر بدست 
آمده با استفاده از روش دوم امری اثبات شده است. در صورت توزیع 
یکنواخت کاتالیست در راکتور در حین عملیات بارگیری، روش بارگیری 
متراکم بر توزیع یکنواخت و مناسب سیال بر روی بستر کاتالیست تاثیر 
مستقیم داشته و موجب افزایش سیکل عملیاتی واحد شود. لذا می توان 
گفت طراحی هدایتگرهای کاتالیست ها در این زمینه امتیاز هر کدام 

با  بارگیری کاتالیست ها  بود.  بارگذاری خواهد  تکنولوژی  از صاحبان 
به  باالتری نسبت  از پیچیدگی کمتر و سرعت  این روش  از  استفاده 
کاتالیست،  بیشترین عملکرد  برخوردار است.  بارگیری جورابی  روش 
تشکیل  عدم  سیال،  جریان  بهتر  توزیع  کاتالیست،  بیشتر  بارگیری 
کانالیزه شدن، ایجاد نقاط داغ بسیار کم در طول راکتور و همچنین 
افت فشار یکنواخت از دیگر مزایای استفاده از روش بارگیری متراکم 
یکنواخت می باشد. در این روش کاتالیست ها از طریق یک قیف به 
داخل تیوب ریفرمر وارد شده و هدایتگرهای کاتالیست ها به آهستگی 
از داخل تیوب با تشکیل الیه هاي  کاتالیست به باال کشیده می شود. 
استفاده از هدایتگرهای مناسب، سرعت سقوط قطعات کاتالیست را 

کاهش داده و مانع از شکست قطعات می گردد. 
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در این روش نیازی به تکان دادن تیوب هاي  ریفرمر نمی باشد زیرا 
یک  به  رسیدن  تضمین  و  نداشته  وجود  پل  تشکیل  برای  ریسکی 
دانسیته یکنواخت در طول کل تیوب وجود دارد. تجربه بارگیری انواع 
مختلف کاتالیست )شکل ها و اندازه هاي  مختلف( نشان داده است که 
تغییرات افت فشار اندازه گیری شده همه تیوب ها کمتر از 5±  درصد 
می باشد. با به کارگیری این تکنولوژی، کاتالیست بیشتری در حدود 3 
تا 7 درصد و در موارد تا بیش از 25 درصد در مقایسه با روش بارگیری 
جورابی بارگیری می شود )شکل 3(. این روش یک روش سریع بوده 

و کانالیزه شدن جریان ورودی به تیوب ها را خصوصاً در حالتی که 
خوراک رآکتور مایع است از بین می برد. زمان واقعی برای بارگیری 
یک تیوب با این روش به ابعاد تیوب و طول آن بستگی دارد. مشخص 
است که زمان الزم برای تعویض کاتالیست ها باعث متوقف شدن تولید 
و کاهش سود واحد صنعتی بوده و با افزایش سرعت بارگذاری در عین 
حفظ یا حتی بهبود کیفیت شارژ می توان از توقف هاي  طوالنی مدت 
تولید جلوگیری کرد و از این جهت، کاهش زمان امری بسیار سودمند 

و مطلوب بهره برداران واحدهای صنعتی می باشد.

شکل 3- تفاوت بارگذاری کاتالیست به دو روش جورابی )سمت چپ( و تراکمی )سمت راست(

شکل 4- مقایسه کانالیزه شدن دو روش بارگذاری جورابی )سمت چپ( و تراکمی )سمت راست(

در حال حاضر جهت شارژ کاتالیست ریفرمینگ در صنایع فوالد کشور یک روش سنتی مورد استفاده قرار می گیرد )شکل 5(، به نوعی روش 
تراکمی می باشد؛ با این تفاوت که صرفاً از لحاظ مکانیزم در چارچوب این روش قرار می گیرد، حال آنکه نیازهای بارگذاری صحیح به صورتی که 
اشاره شد را بر طرف نمی سازد و روش اتوماتیکی نیز نمی باشد. هدایتگرهای الستیکی کاتالیست ها زمانی که درون تیوب قرار می گیرند، به لحاظ 
عملی با متمایل شدن به یک سمت قادر به هدایت قطعات به روی بستر می باشند، لذا در صورت امکان رصد کردن بستر در حال شارژ می توان 
مشاهده نمود که بستر به از یک سمت و به صورت اُریب پر می شود. این امر که سبب بوجود آوردن فضای خالی میان قطعات کاتالیستی می شود، 
گرچه با فرآیندی جبرانی نظیر وایبراسیون تیوب هاي  در حال شارژ کاهش می یابد، اما به طور کامل حذف نمی گردد. بنابراین جایگزین نمودن 
هدایتگرهای موجود با طراحی جدیدی که مشکل شارژ کاتالیست ها را از ابتدا مرتفع نماید بسیار مناسب تر خواهد بود. ستاپ آزمایشگاهی شرکت 



97

w
w

w
.c

h
il

an
o

n
li

n
e.

co
m

تحلیل و مقاله

شکل 5: پره هاي  الستیکی کاهنده سرعت در روش بارگذاری سنتی – حفرات بوجود آمده پس از شارژ کاتالیست ریفرمینگ احیاء مستقیم )شکل سمت چپ(

شکل 6- بارگذاری کاتالیست هاي  ریفرمینگ به روش مکانیزه

گسترش فناوری خارزمی با دارا بودن تیوب هاي  شفاف با ابعاد مشابه ابعاد تیوب هاي  صنعتی، امکان بررسی کیفیت شارژ را حین بارگذاری و پس 
از آن به خوبی فراهم نموده است و لذا از این تیوب ها می توان در جهت بهینه سازی هدایتگرهای شارژ قطعات استفاده نمود.

شرکت گسترش فناوری با توجه با آزمایش هاي  صورت گرفته در فاز 
فاز  و همچنین  فوالد  آزمایشی  تیوب هاي   در  پایلوت  آزمایشگاهی، 
صنعتی در ریفورمرهای احیاء مستقیم، اکنون به عنوان پیشگام ابداع 
قابلیت  تجهیز ساخته شده  می شود.  شناخته  در کشور  این صنعت 
این را دارد که کاتالیست هاي  مورد نظر را در بیشینه جرم در واحد 
حجم لوله )دانسیته توده ای( ممکن و بدون دخالت اپراتور بارگذاری 
نموده و همچنین نیاز به ویبراسیون تیوب ها حین شارژ را از میان 
انتظار می رود در یک شارژ  بر خواهد داشت )شکل 6(. در مجموع 

ایده آل بتوان جرم بیشتری از کاتالیست ها را نسبت به شارژ آنها به 
طور سنتی فوق الذکر در یک حجم ثابت و در مدت زمان کمتر و با 
هزینه پایین تر قرار داد و همچنین پراکندگی کمتری در گزارش شارژ 
نهایی کاتالیست ها مشاهده کرد. طراحی صورت گرفته که براساس نیاز 
موجود در صنایع فوالد کشور انجام پذیرفته است، با اعمال تغییرات 
الزم در دیگر صنایع کشور که از راکتورهای تیوب شکل بهره می گیرند 

مانند صنایع پتروشیمی نیز قابل استفاده می باشد.
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استفاده از سیستم هایپرفیلتراسیون اسمز معکوس جهت تصفیه آب 
شور چاه های منطقه چادرملو به منظور تامین آب صنعتی 

)طراحی، اجرا و بهره برداری(
شرکت فنی مهندسی آبسان پاالیش
www.absun.ir - info@absun.ir

مقدمه                                                                                                                                               

در سالهای اخیر یه دلیل رشد جمعیت و پیشرفت صنعت ، بحران کم 
آبی گریبانگیر بسیاری از کشورها شده است تا حدی که قرن 21 را قرن 
استرس آبی یا استرس هیدرولوژیک نام نهاده اند .  ایران نیز به دلیل واقع 
شدن در منطقه خشک و نیمه خشک در زمره کشورهای بحرانی دنیا در 
زمینه تامین آب قرار دارد. از آنجا که مشکل کم آبی عالوه بر خطرات 
جدی که برای انسان به وجود می آورد عملکرد صنایع را نیز به شدت 
مختل می کند، استفاده بهینه از منابع آب جهت مصارف خانگی، صنعتی 
، کشاورزی و همچنین در نظر گرفتن تمهیداتی جهت تصفیه و بازیافت 
پسابها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. نوع و تعداد روش های فیزیکی 
و شیمیایی مورد نیاز جهت رساندن کیفیت آب به حد مطلوب یا مجاز به 
پارامترهای متعددی وابسته است که  با توجه به استانداردهای موجود و نیاز 
صنایع مختلف به آب با کیفیت متفاوت می توان سیستمهای پیش تصفیه و 
تصفیه را طراحی نمود. تکنولوژی  های غشایی شامل میکرو فیلتراسیون1، 
نانو فیلتراسیون2، اولترافیلتراسیون3 و اسمز معکوس4  قادر به حذف 
آلودگیهای آلی، معدنی و میکروبی آب بسته به نوع و مقدار آنها می باشند.

در این میان، اسمز معکوس با کارآیی باال به عنوان قابل اعتمادترین گزینه 
برای تصفیه و شیرین سازی آب های بسیارشور و پسابهای مختلف طراحی 
و استفاده می شود. برای اجرای این تکنیک اطالعات مربوط به آنالیز 
فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب خام اولیه مورد نیاز است و  منابع آب 
مختلف نظیر آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی و آب دریا را می توان با این 
روش تصفیه و قابل استفاده نمود. غشاهایی۵  که در این سیستم استفاده 
می شوند از جنس پلی آمید یا سلولزی هستند که آب اجازه عبور 
از آنها را داشته و امالح و آالینده ها قادر به عبور از آن نیستند . نوع 
غشا مورد نیاز در سیستم اسمز معکوس را می توان با دانستن غلظت 
نمکهای محلول در آبی که باید با عبور از غشا تصفیه گردد، انتخاب 
نمود. این غشاها برای نمک زدایی آبهای شور۶ مانند آب دریا وآبهای  

لب شور7 در اسمز معکوس قابل استفاده می باشند.

1. Microfiltration (MF)

2. Nan filtration (NF)

3. Ultrafiltration (UF)

4. Reverse Osmosis (RO)

5. Membrane

6. Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)

7. Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO)

ارائه پیشنهاد فنی 

عمده  فعالیت شرکت معدنی صنعتی چادر ملو اکتشاف ، استخراج و بهره 
برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره از آن ، تولید گندله، تولید 
سنگ آهن و تولید محصوالت فوالدی می باشد که انجام موارد مذکور 
بدون دسترسی به آب صنعتی با کیفیت قابل قبول  امکان پذیر نخواهد 
بود. با توجه به اینکه موقعیت جغرافیایی این منطقه که در مجاورت 
کویرهای مرکزی و لوت با آب و هوای گرم و خشک بیابانی قرار دارد،  
تامین آب مورد نیاز آن با چالش های زیادی همراه بود. تنها منابع آب قابل 
استفاده و در دسترس،  13 چاه واقع در منطقه دشت سپیدان بود که  طی 
سه پروژه تصفیه مجزا تحت عناوین سپیدان1 ، سپیدان 2  و سپیدان 3 
مورد بهره برداری قرار گرفت.  در این گزارش، مراحل انجام پروژه سپیدان 
3 که شامل تصفیه آب ۹ چاه در منطقه صنعتی چادرملو است ارائه می 
گردد. با توجه به آنالیز نمونه آب خام که در جدول 1 گزارش شده است 
و با استفاده از نرم افزار ROSA ، طراحی اولیه SWRO انجام گردید. 
نتایج آنالیز آب خام جمع آوری شده نشان می دهد که سیستم پیش 
تصفیه و تصفیه آب مذکور باید قادر به کاهش قابل توجه مقادیر هدایت 
الکتریکی، سختی، قلیائیت، کدورت، کل جامدات محلول و نیز کاهش 
غلظت یونهای سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، کلراید، سولفات، نیترات، 

بور، باریم، استرنسیم و ترکیبات آمونیاک و سیلیس باشد. 

مراحل انجام پروژه

مراحل این پروژه شامل پمپاژ و جمع آوری آب خام از ۹چاه- انتقال به 
مخازن ذخیره آب خام- انتقال به تصفیه خانه -  انتقال آب تصفیه شده 
به مخازن ذخیره و در نهایت  انتقال آب تصفیه شده به مجتمع با سه 
ایستگاه پمپاژ می باشد. طراحی سیستم پیش تصفیه و تصفیه با رسم 
دیاگرام  شماتیک تصفیه خانه8 ،  دیاگرام مراحل فرآیند۹ و طراحی 
پایپینگ- ابزار دقیق10 انجام شد. شکل 1 دیاگرام شماتیک مراحل 

پیش تصفیه و تصفیه را نشان می دهد.

8. Block Flow Diagram (BFD)

9. Process Flow Diagram (PFD)

10. Piping and Instrumentation Diagram (P&ID)
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تحلیل و مقاله

استفاده  از فیلترهای خودشوینده

در طراحی این تصفیه خانه،  برای اولین بار در کشور توسط شرکت فنی 
مهندسی آبسان پاالیش، برای دبی باالی آب  خام ورودی  به سیستم 
تصفیه خانه )m3/hr 1080 (، از فیلترهای خود شوینده به جای فیلترهای 
شنی استفاده شده است. حجم باالي فیلترهای شنی،  هزینه اولیه زیاد، 
کاربري مشکل تر، مصرف بسیار زیاد آب براي شستشوي برگشتی1 ، 
تجهیزات جانبي مورد نیاز، تغییر در آرایش الیه هاي بستر در اثر 
شستشوي معکوس و نیاز به تعویض ماده استفاده شده در بستر، از 

مشکالت عمدة استفاده از این فیلترها مي باشد.

 فیلترهای خود شوینده یا خود تمیز شونده که به عنوان نسل جدید 
فیلترهای صفحه ای اتوماتیک معرفی شده اند براي زدودن ذرات معلق تا 
کمترین اندازه استفاده می شوند. حجم کوچک سیستم، راحتي شستشوي 
آنها در مقایسه با سایر فیلترها، مصرف حداقل آب جهت شستشو، زمان 
کم تمیز شدن، مقاومت در مقابل انواع آلودگي ها و قابل اعتماد جهت 
حذف ذرات معلق تا سایز 10 میکرون و از همه مهمتر عدم توقف سیستم 
در زمان شستشو از بارزترین ویژگي این دستگاهها ست.گستره خوبي از 
مدل هاي مختلف این نوع دستگاهها براي کاربري هاي مختلف وجود دارد.  
در هر واحد از این فیلترها مي توان تا 2000  متر مکعب در ساعت آب را 
فیلتر نمود. جنس بدنه متناسب با درخواست مي تواند از کربن استیل 2و 
فوالد زنگ نزن 3با کیفیت مختلف تامین شود.کارتریج این فیلترها 
و فرایند  بصورت سه یا چهار الیه از فوالد ضد زنگ ساخته شده  
شستشو توسط گردش و نیز حرکت نازلهاي مجهز به برس نایلوني 
انجام می گردد که با انتقال بخشي از آب فیلتر شده از روي سطح 

1. Back Wash

2. Carbon Steel

3. Stainless Steel

کارتریج به سمت مسیر خروجی موجب کنده شدن گرفتگی و تمیز 
شدن آن مي شود.  

نتیجه  گیری

از آنجا که توجه به کمبود آب و حل معضالت مربوط به آن، خصوصا در 
کشورهایی  که با این بحران مواجه هستند از اهمیت بسزایی برخوردار 
است، شرکت فنی مهندسی آبسان پاالیش گام های موثری در مواجهه با 
این بحران برداشته است. در این گزارش، نحوه عملکرد این شرکت  در 
طراحی،  اجرا و بهره برداری ازسیستم های پیش تصفیه و تصفیه آب 
در منطقه صنعتی چادرملو بیان گردید. این عملکرد بر اساس بررسی 
منابع آب زیرزمینی موجود )آب چاه های دشت سپیدان( بوده که با توجه 
به موقعیت جغرافیایی )گرم و خشک با درصد باالی تبخیر( این منطقه 
انجام گرفت. نتایج آنالیز فیزیکو شیمیایی آب پمپاژ و جمع آوری شده از 
چاه های دشت سپیدان نشان دادند که عالوه بر شوری باالی آب خام 
اولیه، غلظت برخی یونها و فلزات نیز در آن بسیار باالتر از حد مجاز می 
باشد. طراحی اولیه با استفاده از نرم افزار جهت تعیین ساختار تصفیه 
خانه انجام گردید که با توجه به کیفیت آب خام لزوم استفاده از سیستم 
پیش تصفیه فیزیکی و شیمیایی کامل، قوی و کارآمد با بازده باال بسیار 
ضروری بود. مراحل پیش تصفیه فیزیکی شامل فیلتراسیون ) فیلترهای 
شنی، کربنی و کارتریجی( و شیمیایی )افزودن گندزدا، کنترل کننده 
pH، ضدعفونی کننده، ضد رسوب، رزین های سختی گیر( با مقدار تزریق 

بهینه،  طراحی و اجرا گردید. نتایج آنالیز آب تصفیه شده بیانگر آن بود 
که سیستم تصفیه طراحی شده مذکور قادر به رساندن کیفیت آب خام به 
حد مطلوب جهت استفاده در مجتمع معدنی صنعتی چادرملو بوده است  

و مشکل تامین آب  این منطقه برطرف گردیده است. 

شکل 2. دیاگرام شماتیک تصفیه خانه طراحی و اجرا شده
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• شیرین نیکو حرف
• وحید یعقوبی

) انجمن تولید کنندگان فوالد ایران(

تولید فوالد میانی و کل محصوالت فوالدی طی پنج ماهه سال 95 و 96                                                                                                        
واحد: هزار تن

تولید، واردات، صادرات، مصرف و روند قیمتی فوالد 
ایران در 5 ماهه اول 96

روایت آماری چیالن از 5 ماه 
پر نوسان فوالد ایران

واردات و صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی طی پنج ماهه سال 95 و 96
واحد: هزار تن
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آمـــــــــــار

مصرف ظاهری فوالد میانی و محصوالت فوالدی طی پنج ماهه سال 95 و 96                                                                                                
واحد: هزار تن

سهم فوالد میانی و محصوالت فوالدی از تولید، واردات و صادرات فوالد در پنج ماهه سال 96
واحد: هزار تن
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روند قیمت داخلی و جهانی میلگرد طی 5 ماهه نخست سال 96

روند قیمت داخلی و جهانی شمش طی 5 ماهه نخست سال 96
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آمـــــــــــار

روند قیمت جهانی و بازار داخلی ورق گرم طی 5 ماهه نخست سال 96

روند قیمت جهانی و بازار داخلی اسلب طی 5 ماهه نخست سال 96



فوالد خزر


























