








chilanmagazine@gmail.com

با تشکر از آقایان: دکتر بهرام سبحانی- حمید رضا عظیمیان- محمد کشانی- جمشید 
مال رحمان- نادر سلیمانی- سید رسول خلیفه سلطانی- سید رضا شهرستانی- سید علی 
گلپایگانی- منصور یزدی زاده- محمد اتابک- محمود اکبری-  حسن نوایی- علیرضا چایچی- 
حسام ادیب- محمد جابریان- جهاندارشکری- اردشیر سعد محمدی- محمود نایب- محمد 
وحید شیخ زاده نجار- طاهری- علی پالیزدار- احمد سلطانی- مهندس اصغراسماعیلی- 
مهندس غالمرضا خلیقی- بهمن تجلی زاده- تقی ممتازان- فرزاد ارزانی- علی خیراللهی- 
مهران محجوب نژاد- علیرضا عکاف زاده- آتش انتظامی- احمد سعدی- اسد ا...فرشاد- بهادر 

احرامیان

صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:

مدیر داخلی:

همکاران این شماره:

سردبیر:
سیدرسول خلیفه سلطانی

سید احمد عسکری
مونا قهاریطرح و اجرا:

مریم رحیمی
حوزه خبری:

چاپ

مائده صالح

خاتم

محسن احمدیسازمان آگهی و اشتراک:
با تشکر از:

chilanmagazine@gmail.com

به معنای آالت و ادواتی است که از آهن می سازند.

 آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان بهشتی،
کوچه پردیس، پالک 3 جدید، طبقه سوم 

تلفن:  4- 01 17 55 88 - 021
فکــس: 05 17 55 88 -021

Email: mag@chilanonline.com 
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. �

شماره 82- آذر ماه 1397- 20000 تومان

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 7سرمقاله 

رویـــداد

26ـــــــــــــــــــــــــــــــ  اخبار داخلی

28ـــــــــــــــــــــــــــــــ  اخبار خارجي

30نقطه نظر

34انعکاس

گزارش و گفت وگو
حذف سقف رقابت در بورس کاال سرمایه بیشتری را روانه تولید می کند   

تأمین تمام قطعات گالوانیزه بدنه داخلی خودروسازان از سوی ورق خودرو

دخالت دولت در بازار فوالد

سمت و سوی بازار فوالد تا پایان سال چگونه خواهد بود؟ 

ترمز زیاد در مسیر صادرات فوالد ایران

فوالد هرمزگان در حال مدیریت بهینه هزینه است

معدن و صنایع معدنی جایگزین نفت

فوالدسازان ایرانی باهزینه های پیش بینی نشده و تحمیلی زیادی مواجه اند

فوالد کرمان در مسیرتوسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی حرکت می کند

تحریم ها مصرف تولیدات داخلی نسوز را افزایش داده است

مطالعات تولید محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال

63گزارش ویژه ـــــــــــــــ پرونده هیئت مدیره انجمن

گزارش

68ـــــــــــــــــ تولید 700 میلیون تن فوالد چینی در 9 ماه    

70ـــ  چشم انداز روشن ذوب آهن اصفهان با تولید محصوالت صنعتی و ...   

72ـــــــــــــــــــــــ  تحلیل بازار الکترود گرافیتی     

80بورس

معرفی

82ـــــــــــــ عملکرد کاتالیست ها ی ایرانی در سه شرکت فوالدی   

86ـــــــــــــ تداوم اعتماد فوالد مبارکه به کاتالیست های ایرانی    

88یادداشت

تحلیل و مقاله

96ــــــــــ  درصد بهینه مصرف آهن اسفنجی برای کوره های القایی

100آمار

سید احمد عسکری  )زیرنظر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران(

@chilanonline

مریم رحیمی، محسن احمدی، مائده صالح، شیرین نیکو حرف، حسن گودرزی، محمد رسول 
عسگری، پویان نیک نهاد.





لزوم تسهیل در بازگشت ارز صادراتی فوالد در 
شرایط تحریم

  دکتر بهرام سبحانی
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

اطالع از سرنوشت ارز حاصل از صادرات کاالها توسط دولت، بانک مرکزی یا گمرکات و پیگیری بازگشت 
آن به کشور تصمیم درستی است و در تمامی کشورها همین روال در پیش گرفته می شود. زمانی که 
محدودیت خروج ارز از کشور مطرح می گردد، چنانچه کاال صادر و ارز آن به کشور باز نگردد، درست مانند 
آن است که ارز ازکشور خارج شده است و طبیعی است که باید مقرراتی وضع کرد که این ارز وارد چرخه 

اقتصاد کشور شود.
بنابراین سیستم های کنترلی نظیر بانک مرکزی بایستی بر این روند ورود و خروج ارز و کاال نظارت داشته 
باشند اما این شیوه باید کارشناسی شده باشد تا انگیزه ها را برای افزایش صادرات بیشتر نماید. همچنین 
درمورد صنایع مختلف و فرآورده های مختلف نمی توان نسخه واحدی را تجویز کرد و یکسان عمل کرد. برای 
نمونه در حوزه پتروشیمی شاید معافیت 10 درصدی برای ارز حاصل از صادرات و بازگرداندن 90 درصد آن به 
سامانه نیما منطقی باشد اما درمورد صنعت فوالد جواب نمی دهد چرا که شرایط خاص صنعت فوالد را مورد 
توجه قرار نداده است. با چنین مقرراتی، صادرات برخی کاالهای ساخته شده از فوالد که رقم صادرات آنها 
قابل توجه نیست، معاف از بازگشت ارز به سامانه نیما می شوند اما در مورد فوالد این معافیت اتفاق نمی افتد.
این بدان معناست که صنعت باالدست یعنی صنعت فوالد که ارز بری دارد، محصول خود را به گروهی 
می فروشد که نه تنها ارز بری نداشته بلکه با انجام یکسری عملیات بر روی محصول خریداری شده و صادرات 
آن، به جهت آنکه ارزش صادرات ساالنه آن ها زیر یک میلیون دالر است، معاف از بازگشت ارز می شود 
درحالی که فوالد علی رغم ارز بری و هزینه های ارزی برای تولید، موظف به بازگرداندن ارز حاصل از 
صادرات به سامانه نیما است. در واقع در چنین شرایطی صنعتی که هزینه های ارزی داشته، دسترسی به ارز 
ندارد و در مقابل صنعتی که این وضعیت را ندارد، بدون هیچ مشکلی ارز صادراتی در اختیارش قرار می گیرد.
نکته دیگر این است که در صنعت فوالد به ازای هر تن تولید، 100 تا 120 دالر یعنی بیش از 20 درصد 
مبلغ فروش محصول، هزینه ارزی است که برای خرید اقالمی نظیر الکترود، فروآلیاژ و انواع نسوزها مصرف 
می شود. وقتی شرکتی حدود 20 درصد از تولیدات خود را صادر می کند یعنی کل صادرات آن صرف 
هزینه های ارزی شده است. بنابراین در شرایط عادی باید ارز حاصل از صادرات آنها به خودشان تخصیص 

یابد تا قادر به گرداندن چرخ کارخانه خود باشد.
امروز صنعت فوالد در شرایط عادی نیست و برای نمونه الکترود به پاشنه آشیل فوالدسازان ما تبدیل شده 
است و باید به هر نحوی که شده آن را تامین و ذخیره سازی کرد. شاید در موقعیتی عادی، موجودی یک 
یا دو ماه انبارها جوابگوی نیاز فوالدسازان بود اما اکنون باید برای دو سال ذخیره نمایند و انبارها را برای 
این مدت پر کنند و این موضوع، ارز نسبتا باالیی را می طلبد و شاید حتی اگر کل فروش آنها صادر شود، 
جوابگوی این حجم خرید الکترود نباشد. در نتیجه چنین جزئیاتی باید در تصمیمات و تدابیر مربوط به 
بازگشت ارز دیده شود. لذا ضمن تاکید بر اینکه ارز حاصل از صادرات باید تحت مدیریت و کنترل باشد و 
همه صنایع باید موظف به بازگشت آن به کشور باشند، تاکید داریم که نیاز ارزی واحدها هم باید دیده شود 
در غیر این صورت در صنعتی مانند فوالد، صادرات حتی جوابگوی نیاز ارزی کل تولید نخواهد بود چراکه 

فروش داخلی علی رغم اینکه ارزآوری ندارد، هزینه های ارزی برای واحدها در بردارد. 
بنابراین باید شرایطی فراهم گردد که صادرکنندگانی که ارز خود را در سامانه نیما عرضه می کنند بتوانند 

بدون محدودیت برای تامین نیازهای خود ارز در دسترس داشته باشند. 
یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کرد این است که با عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما، 
شاید سیستم قادر به تامین ارز جهت خرید تجهیزات در کشور تامین کننده نباشد. این موضوع اگرچه یک 
چالش محسوب می شود و به یکی از نگرانی های تولیدکنندگان تبدیل شده است ولی راهکار آن این است 
که در عین  نظارت و مدیریت فرآیند ارز حاصل از صادرات، این اختیار هم به تولیدکننده داده شود تا با 
ارائه اسناد و برگ سبز گمرکی، ارز خود را در کشوری که مد نظر دارد با مدیریت خود هزینه نماید. البته 
این گزینه در سیستم ثبت سفارش دیده شده اما اجرای صحیح آن مهم است. این اتفاق در سال های اخیر 
همواره اتفاق افتاده و به جرات می توان گفت یک دالر از ارز حاصل از صادرات فوالدی ها به غیر از روال 
عادی و مدیریت شده به گونه دیگری هزینه نشده است یعنی فوالدسازان یا ارز صادراتی خود را در سامانه 
نیما عرضه کرده و در صرافی ها تبدیل به ریال و نقدینگی کرده اند یا صرف بازپرداخت اقساط وام های 
ارزی و خرید ملزومات، قطعات و تجهیزات کارخانه کرده یا طرح های توسعه را با آن اجرایی کرده اند. لذا 

در شرایط فعلی باید این امر بیش از پیش تسهیل شود.







































 محمد حسن پارسا، معاون بازاریابی و فروش مجتمع فوالد خراسان 
اعالم کرد: در شش ماه نخست امسال یکصد تن شمش فوالدی توسط 
این مجتمع صادر شد که این میزان محصول صادراتی از کل صادرات 
نشان شکسته شدن صادرات شرکت  که  است  بیشتر  سال 1396 

می باشد.

منطقه  در  ایران  فوالدی  محصوالت  گسترده  بازار  به  اشاره  با  وی 
خاورمیانه، شمال آفریقا و کشورهای خاور دور، گفت: مقصد عمده 
شمش فوالدی صادر شده در شش ماه نخست سال 97 کشورهای 

عمان و امارات بوده است.

همچنین حسین بختیاری مدیر فروش این مجتمع اظهار داشت: سال 
گذشته مجموع صادرات فوالد خام )محصول نیمه نهایی( این شرکت 
بالغ بر 25 هزار تن بود اما از ابتدای امسال این رقم تاکنون به 100 

هزار تن رسیده است.

مدیر فروش فوالد خراسان تامین به موقع نیاز مشتری، کیفیت باالی 
محصوالت و وجود ظرفیت باالی تولید در مرحله ذوب و ریخته گری 
را در کنار مزیت های بازار ارز در مبادالت خارجی و فروش محصوالت، 
از مهم ترین علل رونق صادرات شرکت مجتمع فوالد خراسان در کنار 

تامین به موقع نیاز بازار داخلی عنوان کرد.

 در پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت و همایش روز ملی کیفیت 
در 22 آبان، تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت به دلیل تولید محصول 

قلع اندود به شرکت فوالد مبارکه اختصاص یافت.

 به گزارش چیالن، در این همایش مهندس حمیدرضا عظیمیان، 
تندیس طی سخنانی  این  از کسب  مبارکه پس  فوالد  مدیرعامل 
گفت: رشد، پویایی و حرکت در مسیر سرآمدی الزمه حضور موفق 
سازمان ها در فضای رقابتی و پرتالطم کسب وکار امروزی است. در 
این راستا مدیران و کارکنان شرکت فوالد مبارکه به عنوان پیشتاز 
صنعت فوالد کشور و در جهت خلق ارزش مشترک برای همه ذینفعان 
سازمان، همواره خود را متعهد به حرکت در مسیر تعالی می دانند.

 وی با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه اکثر استانداردهای مطرح در 
سطح ملی و جهانی را کسب کرده است گفت: دستیابی به سطح 
 )EFQM( جایزه جهانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا )GOLD( زرین
از 600 و گواهینامه های »مدیریت شکایت  باالتر  امتیاز  با کسب 
مشتریان«  رضایت  »مدیریت  و   ISO10002 استاندارد  مشتریان« 
استاندارد ISO10004  نمونه های بارزی از موفقیت های فوالد مبارکه 
در عرصه کیفیت و توجه این شرکت به تولید محصولی کیفی مطابق 

با سفارش در جهت رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان است.

گفت:  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
در حال حاضر فوالد مبارکه با تولید بیش از 10 میلیون تن فوالد، 
نیمی از فوالد کشور را تولید میکند و به عبارتی،  با 7500 میلیارد 
تومان سرمایه ثبتی بزرگ ترین بنگاه صنعتی کشور محسوب میشود. 
وی با اشاره به نقش فوالد مبارکه در تولید ناخالص ملی اظهار داشت: 
فوالد مبارکه یک درصد تولید ناخالص ملی کل کشور و 3 درصد 

تولید ناخالص ملی بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. 

 کلنگ احداث کارخانه مگامدول آهن اسفنجی )زمزم 3( فوالد 
خوزستان با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، 
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، غالمرضا شریعتی استاندار 
خوزستان و با استقبال محمد کشانی مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، 
جمعی از معاونان و مدیران شرکت فوالد خوزستان 22 آبان ماه به 

زمین زده شد. 

مهران خرم نیا معاون برنامه ریزی و توسعه فوالد خوزستان گفت: این 
طرح با سرمایه گذاری 135 میلیون یورو، طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته به مدت 36 ماه عملیاتی خواهد شد. هدف این پروژه عظیم 
افزایش تولید آهن اسنفجی با هدف تامین کمبود آهن اسفنجی مورد 
نیاز برای پایداری تولید فعلی و ایجاد ظرفیت برای توسعه های آتی 

شرکت فوالد خوزستان می باشد.

معاون برنامه ریزی و توسعه در خصوص این پروژه گفت: از ویژگی های 
شاخص این واحد می توان به باالترین ظرفیت تولید آهن اسفنجی با 
کیفیت در بین طرح های مشابه اجرا شده در سطح کشور، دارا بودن 
سیستم تزریق اکسیژن، بکارگیری تکنولوژی جدید در بخش کوره ها 
و افزایش قطر کوره از 69/6 متر به 15/7 متر، بهره گیری از بیشترین 

تعداد Bay در طراحی Reformer 19Bay اشاره نمود.

معاون برنامه ریزی و توسعه فوالد خوزستان در پایان گزارش در 
خصوص بهره گیری از توان شرکت ها و سازندگان داخلی به میزان 
60 درصد ارزش پروژه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی یاد 

کرد.

کلنگ زمزم 3 در  فوالد خوزستان به زمین زده شد
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جایزه ملی کیفیت به فوالد مبارکه رسید

فوالد خراسان در نیمه اول سال بیشتر از کل سال 96 محصول صادر کرد



  به گزارش چیالن، ابوتراب فاضل، مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت 
بناب در دیدار با نماینده بناب در مجلس شورای اسالمی از تالش 
برای بهبود وضعیت فعلی شرکت خبر داد و گفت: افزایش تولید و 

کاهش بهای تمام شده، در حال حاضر اولویت اصلی است.

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مجتمع فوالد بناب در خصوص 
عرضه محصول در بازار گفت: شرایط موجود اقتصادی و کاهش روند 
اجرایی پروژه های عمرانی نیاز به رفع موانع صادرات و گشایش های 
الزم را دارد که محصوالت تولیدی صادر شود و بازار های مستعدی 
مثل عراق و سوریه کشش و نیازمندی الزم را برای این کار دارند. 
فاضل همچنین اعالم کرد که پرداخت حقوق و مزایا به روز بوده و به 

صورت مرتب انجام می گیرد.

 مهدی شکری زاده، مدیر فروش و بازاریابی شرکت فوالد هرمزگان 
فوالد هرمزگان یک شرکت صادرات محور  اینکه شرکت  بیان  با 
است، گفت: پس از تامین نیاز داخل توانستیم بیش از 70 درصد 
محصول خود را صادر کنیم و در سال گذشته نیز یک میلیون و 

صد هزار تن محصوالت اسلب را به بازارهای جهانی صادر کردیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت فوالد هرمزگان یک شرکت 
صادراتی است سعی کرده ایم  محصوالت را بر پایه صادرات تولید 
کنیم اگرچه شرکت فوالد هرمزگان گریدهای ویژه داخلی را نیز 

تامین می کند.

اینکه  به  اشاره  با  هرمزگان  فوالد  شرکت  بازاریابی  و  مدیرفروش 
امسال برای چهارمین سال متوالی است که به عنوان صادر کننده 
برتر تجلیل شده ایم، تصریح کرد: شرکت های بزرگی از آسیا، اروپا 
و امریکای جنوبی جزو مشتریان ما هستند در کشور نیز اسلب های 

مورد نیاز استان هایی که کارخانه نوردی دارند را تامین کرده ایم.

توسط مدیر عامل جدید:
اولویت فوالد صنعت بناب اعالم شد 

فوالد هرمزگان صادرکننده نمونه استان شد

 به گزارش چیالن، علیرضا چایچی، مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی 
ایران خبر داد: این مجموعه به عنوان اولین شرکت صنعتی، پیش 
برنده طرح ارتقای فرهنگ بهره وری انرژی در کشور است و در قالب 
اجرای این طرح چهار تا 10 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی 

خواهد شد. 

چایچی افزود: در کنار مسائل توسعه محصول و بازار، فوالد آلیاژی 
ایران همواره رویکرد مثبتی در کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی 
داشته به همین دلیل استفاده از پساب در فضای سبز، استفاده از 
آبیاری قطره ای و پروژه ارتقاء فرهنگ انرژی را با همکاری سازمان 

توسعه صنعتی ملل متحد دنبال کرده است.

واحد  در  انرژی  فرهنگ  ارتقاء  برنامه  راستا  این  در  وی  گفته  به 
فوالد سازی بــا تمرکز بر کوره های قوس الکتریکی که بیش از 70 
درصد انرژی الکتریکی کل کارخانه را به خود اختصاص می دهند، 
آلیاژی  انرژی صنایع کشور در فوالد  اجرا شده و نخستین کمپین 

ایران با هدف پیشبرد و ارتقای بهره وری انرژی آغاز بکار کرد.

کمپین انرژی صنایع کشور در فوالد آلیاژی ایران 
آغاز بکار کرد

 افزایش سرمایه شرکت ذوب آهن اصفهان از 3300 میلیارد تومان 
به 6000 میلیارد تومان مورد پذیرش هیئت مدیره و سهامداران 
این شرکت قرار گرفت و به گفته منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان این شرکت با افزایش سرمایه اخیر از شمول ماده 141 
خارج شده که بهبود شرایط  شرکت را در ابعاد مختلف رقم می زند. 

وی مزایای این افزایش سرمایه را چنین توصیف کرد: شفاف شدن 
صورت های مالی، به روز شدن افزایش دارایی ها، محاسبه هزینه 
واقعی تولیدات به دلیل تخصیص هزینه استهالک و افزایش رتبه 
اعتباری که بر این اساس نسبت مالکانه از 15 به 33 درصد می 

رسد ازجمله مزایای افزایش سرمایه ذوب آهن است. 

وی اظهار داشت: بحث خروج از ماده 141 برای تغییر در ساختار 
مالی شرکت و استفاده از تمامی ظرفیت ها و منابع بیرونی است 

تا شرکت بتواند با در فضای مناسبی سرمایه گذاری داشته باشد.

ذوب آهن اصفهان از شمول ماده 141 خارج شد

اخبار داخلی
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توزیع خرید  ژاپن،  آمارهای فدراسیون آهن و فوالد  براساس    
فوالد در ماه سپتامبر شامل 1.5 میلیون تن در صنعت ساخت، 
699 هزار تن در صنعت خودرو و 332 هزار تن در صنعت ساخت 
تجهیزات دریایی می باشد که به ترتیب در صنعت ساخت و خودرو 
10.5 درصد و 13.2 درصد افت اما در صنعت دریایی 10.3 درصد 
ساز  و  ساخت  صنعت  در  تن  هزار   935 همچنین  داشت.  رشد 
مصرف شد که 3.2 درصد کاهش داشت. منطقه Kanto بزرگترین 
منطقه مصرف فوالد داخلی ژاپن بود که در ماه سپتامبر حدود 1.1 
میلیون تن بوده و کاهش 11.6 درصدی داشته است. با توجه به 
درخواست ضعیف فوالد از بازارهای صادراتی، حجم صادرات ژاپن 
نیز در ماه سپتامبر حدود 1.6 میلیون تن گزارش شده که 18.8 

درصد نسبت به سپتامبر سال قبل کاهش داشت.

تولید  ژاپن،  فوالد  و  آهن  فدراسیون  و  انجمن  آمارهای  براساس 
فوالد خام ژاپن در ماه اکتبر با 4.5 درصد افت نسبت به اکتبر سال 
قبل به 8.6 میلیون تن رسید این درحالی است که تولید فوالد 
ژاپن نسبت به ماه قبل رشد 1.6 درصدی داشت. کاهش تولید 
تداوم  و  اکتبر  ماه  در  بلندها  دلیل خاموشی کوره  به  فوالد خام 

باالیای طبیعی در ماه سپتامبر اتفاق افتاده است.

بررسی ها نشان می دهد، تقاضای فوالد ژاپن در ماه اکتبر بدون 
سپتامبر  ماه  در  گردباد  و  طوفان  لرزه،  زمین  اما  بوده  تغییر 
آسیب های جدی به این کشور وارد کرده است. فدراسیون آهن و 
فوالد ژاپن )JISF( معتقد است تولید در ماه نوامبر مجددا افزایش 
خواهد یافت و به روند سابق باز خواهد گشت و تولید از دست رفته 
 JFE در طول دو ماه آینده و باقیمانده جبران خواهد شد. شرکت
که دومین فوالدساز بزرگ ژاپن می باشد 400 هزار تن از ظرفیت 
فوالد خام خود را به دلیل تعطیلی موقت کوره شماره 2 خود در 
ماه اکتبر کاهش داده بود اما تا پایان ماه دسامبر برنامه ریزی شده 

که این کوره به مدار تولید بازگردد.

این گزارش می افزاید، تقاضای فوالد ژاپن در ماه های اخیر کاهشی 
بوده است. با توجه به کاهش تولید در ژاپن، تقاضای فوالد داخلی 
نیز در ماه سپتامبر حدود 5 میلیون تن گزارش شده که 12.4 

درصد نسبت به سپتامبر سال قبل کاهش داشت.

انجمن و فدراسیون آهن و فوالد ژاپن اعالم کرد:
توزیع ماهیانه مصرف فوالد در ژاپن

اخبار خارجی
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 شرکت جیندال هندوستان )JSP( سرمایه قابل توجهی را برای 
پروژه های توسعه ای بزرگ مقیاس هزینه کرده که انتظار می رود با 
عملیاتی شدن آن ظرفیت تولید این شرکت از 3 میلیون تن فعلی 
به 8.6 میلیون تن افزایش یابد. پیش بینی می شود ظرفیت تولید 
ساالننه JSP تا پایان سال 2018 به حدود 4 میلیون تن برسد. از 
سوی دیگر عالوه بر هلدینگ JSP، دو واحد شامل جیندال شدید و 
Barbil وابسته به JSP در Odisha نیز با توجه به تقاضای واقعی در 

بخش ساخت و ساز، راه آهن و وزارت دفاع، ظرفیت تولید داخلی 
خود را محقق نمایند. به گزارش چیالن، دولت هند بودجه 620 
میلیارد دالری را برای افزایش تقاضا در بخش کشتی های جنگی و 
موشک های بالستیک و خودروهای زرهی در طول سال های 2014 

تا 2022 در نظر گرفته است.

 به گزارش چیالن، انجمن آهن و فوالد کره جنوبی گزارش داد: 
واردات ورق قلع اندود این کشور در ماه اکتبر 3 هزار تن بود که 
53.2 درصد نسبت به سپتامبر رشد داشت و نسبت به اکتبر سال 
قبل هم رشد 24.4 درصدی داشت. این در حالی است که مجموع 
صادرات ورق قلع اندود کره جنوبی در ماه اکتبر با 3.5 درصد افت 
نسبت به سپتامبر به 26 هزار تن رسید. صادرات حتی نسبت به 
اکتبر سال قبل هم کاهش 10.6 درصدی داشت. برخی فعاالن بازار 
و شرکت های بازرگانی اعالم کرده اند که کاهش صادرات در ماه 

اکتبر به دلیل تقاضای پایین و افزایش قیمت ها بوده است.

این گزارش می افزاید، واردات قراضه کره جنوبی در ماه اکتبر رشد 
داشته و به 540 هزار تن رسیده است. واردات نسبت به اکتبر سال قبل 
4.3 درصد بیشتر بوده است. حجم واردات قراضه کره جنوبی در 10 
ماهه اول سال هم 5.4 میلیون تن گزارش شده که 7.8 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل رشد داشت. واردات از ژاپن 3.5 میلیون تن 
بوده که سهم 64.4 درصدی از کل واردات به کره داشت و نسبت 
به سال قبل 4.9 درصد رشد داشت. انتظار می رود حجم واردات 
قراضه کره جنوبی در سال 2018به حدود 6.5 میلیون تن برسد و 
به طور میانگین ماهانه 540 هزار تن قراضه به این کشور وارد شود.

اجرای طرح های توسعه ای بزرگ مقیاس 
فوالدساز هندی

انجمن آهن و فوالد کره جنوبی ارائه داد:
آمار واردات و صادرات ورق کره جنوبی



به  رو  ها  قیمت  و  است  اروپا کاهشی  فوالدی  قیمت محصوالت   
سمت اصالح رفته اند و پیش بینی می شود این اصالح در ماه نوامبر 
تداوم یابد. پیشنهادات ارزان از سوی تامین کنندگان ترک وضعیت 
بازار را تضعیف کرده است. طبق این گزارش، خریداران می ترسند 
تا  ها  اروپایی  از سوی  تقاضا  رود.  کاهش  به  رو  اقتصاد جهانی  که 
حدودی به دالیل مسائل فصلی کم است به طوری که بسیاری از 
شرکت ها تمایل دارند که موجودی آخر سال خود را تا حد ممکن 
قابل  میزان  به  سال  چهارم  ماهه  سه  در  فوالد  تقاضای  کنند.  کم 
توجهی و البته به طور موقت کاهشی است. در حال حاضر موجودی 
به ویژه در مراکز خدماتی به دلیل واردات محصوالت از خارج کافی 
است درحالی که در سال های قبل این میزان صادر می شده است. 
این مسئله به خریداران اجازه می دهد تصمیمات خرید را به تعویق 
اندازند تا روند قیمت گذاری در آینده روشن تر گردد. به همین دلیل 
میزان ثبت سفارش ها از کارخانه های اروپایی به طور قابل توجهی 

کم شده است.

 کارخانه Taranto آرسلورمیتال ایتالیا تولید ورق های ضخیم  را در 
سال 2019 بهبود می دهد. براساس اطالعات یوروفر، در سال 2017 
مصرف کل مقاطع تخت فوالدی و فوالدهای ضخیم در بازار ایتالیا 
1.5 میلیون تن بود. مدیر ارشد بازاریابی آرسلورمیتال ایتالیا اعالم 
کرده سال آینده تولید مقاطع تخت ضخیم را بهبود خواهد بخشید. 
این درحالی است که در آگوست 2017 بسیاری از خطوط تولید ورق 
ضخیم در کارخانه  Taranto متوقف شده بود اما این کارخانه مجددا 

راه اندازی خواهد شد.

تقاضای فوالد اتحادیه اروپا کاهشی است

آرسلورمیتال تولید ورق های ضخیم را افزایش می دهد

 براساس گزارش دفتر ملی آمار چین، این کشور در بین ماه های ژانویه 
تا اکتبر موفق به تولید 900 میلیون تن فوالد خام شد که 6.4 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت. تنش تجاری میان دو ابر 
قدرت جهان یعنی آمریکا و چین و نیز رشد اقتصاد جهانی، تقاضای 

مصرف فوالد را تقویت کرده و آنرا به سمت باال رانده است. 
به گزارش چیالن، اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال 6.7 درصد رشد 
یافت که همین امر محرک تقاضای فوالد در این کشور و جهان بود. 
جنگ تجاری چین و آمریکا، چین را مجبور کرده تا تقاضای داخلی 
را افزایش دهد و سرمایه گذاری های زیربنایی و زیرساختی را تثبیت 
نماید که همین امر مصرف داخلی فوالد را افزایش داد. به طور کلی سود 
صنعت فوالد افزایشی است و همین امر به بهبود و افزایش قابل توجه 
تولید در این صنعت کمک شایانی داشته است. سود صنعت فوالد در 
سه ماهه سوم سال به 71.7 درصد افزایش یافت و تا پایان سال جاری 

این رشد تداوم خواهد یافت.

تولید فوالد خام چین در 10 ماهه اول سال افزایش 
یافت

بین ماه  این کشور در  آمار چین،  براساس گزارش دفتر ملی    
های ژانویه تا اکتبر موفق به تولید 900 میلیون تن فوالد خام شد 
که 6.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت. تنش 
تجاری میان دو ابر قدرت جهان یعنی آمریکا و چین و نیز رشد 
اقتصاد جهانی، تقاضای مصرف فوالد را تقویت کرده و آنرا به سمت 
باال رانده است. اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال 6.7 درصد رشد 
یافت که همین امر محرک تقاضای فوالد در این کشور و جهان 
بود. جنگ تجاری چین و آمریکا، چین را مجبور کرده تا تقاضای 
داخلی را افزایش دهد و سرمایه گذاری های زیربنایی و زیرساختی 
را تثبیت نماید که همین امر مصرف داخلی فوالد را افزایش داد. به 
طور کلی سود صنعت فوالد افزایشی است و همین امر به بهبود و 
افزایش قابل توجه تولید در این صنعت کمک شایانی داشته است. 
سود صنعت فوالد در سه ماهه سوم سال به 71.7 درصد افزایش 

یافت و تا پایان سال جاری این رشد تداوم خواهد یافت.

تولید فــوالد خام چین در 10 ماهه اول ســال 
افزایش یافت

 شرکت فوالد Amreli که با نماد ASTL نیز شناخته می شود 
که یکی از برجسته ترین فوالدسازان پاکستان است. این شرکت 
سومین فاز طرح توسعه خود را برای ایجاد یک خط نورد پیشرفته با 
ظرفیت نیم میلیون تن به همراه دارا بودن امکانات ذوب با استفاده 
این  Dhabeji عملیاتی می کند.  تکنولوژی های پیشرفته، در  از 
وام های  از طریق  و  پاکستان  روپیه  میلیارد  با هزینه 6.5  پروژه 
بانکی و منابع نقدی داخلی تامین اعتبار خواهد شد.  ASTL در 
اطالعیه ای به بورس پاکستان اعالم کرد جلسه هیئت مدیره در 
8 نوامبر برگزار و احداث یک کارخانه نورد پیــشرفته با فناوری نو 
در Dhabeji مورد تایید اعضای هیئت مدیره شرکت قرار گرفت. 
این کارخانه قرار است تقاضای مورد نیاز برای برنامه های دولت 
پاکستان را برای 5 میلیون واحد مسکونی و دو سد بزرگ در شمال 
این کشور تامین نماید. پاکستان قرار است در سال های آتی، رشد 
اقتصادی و صنعتی پایداری را به ثبت برساند. با احداث این واحد 
شرکت فوالد ASTL، بزرگترین ظرفیت تولید میلگرد در پاکستان 

را داشته باشد.

نوردی در  پاکســتان واحد جدید   Amreli فوالد 
Dhabeji راه اندازی می کند

اخبار خارجی
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ایمیدرو در کنار فوالدسازان خواهد بود

جمشید مالرحمان
سرپرست هیئت عامل ایمیدرو

و در مسیر تولید و صادرات، به طور مناسب گام برداریم. لذا در ماه 
های آینده با هدف حذف بروکراسی ها وتسهیل در تصمیم سازی ها و 
تصمیم گیری ها، اتاق فکری به منظور اعتال و توسعه معدن و صنایع 

معدنی تشکیل خواهد شد.
 ایمیدرو در شرایط تحریم و به منظور دستیابی به اهداف بخش معدن 
و صنایع معدنی، در کنار فوالدسازان خواهد بود و همواره با تشکل های 
مربوطه و نیز شرکت ها در ارتباط تنگاتنگ خواهد بود. همچنین عالوه 
بر موارد فوق، بهرمندی از ظرفیت های دانشگاهی و بخش خصوصی 
از اصلی ترین برنامه های ما در دوره جدید سازمان توسعه و نوسازی 

معادن و صنایع معدنی ایران خواهد بود.

برای رفع چالش های صنعت فوالد در شرایط جدید، بهترین مسیر، 
هم اندیشی بخش خصوصی و دولتی و اتخاذ تدابیر تعاملی است. با 
این استراتژی است که می توانیم مشکالت فعلی را به حداقل برسانیم 

در شرایط تحریم، ابتکار عمل صادرات را 
از فوالدسازان نگیریم

سپرهای دفاعی صنعت فوالد برای 
مقابله با تحریم

سید رسول خلیفه سلطانی
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

سید علی گلپایگانی
مدیر عامل پاسارگاد فوالد نوید

دستورالعمل اخیر بانک مرکزی برای بازگشت 90 درصد ارز صادراتی 
تمام  تقریبا  که  سال  در  یورو  میلیون   10 باالی  صادرکنندگان 
از این تصمیمات است. عدم  صادرکنندگان فوالد را شامل می شود 
پذیرش ارزش اظهار نامه صادراتی صادرکنندگان فوالد و تعیین ارزش 
پایه غیر واقعی در گمرکات نمونه دیگر از این تدابیر ناصحیح است. 
چندین مثال واضح دیگر هم در همین تصمیمات اخیر وجود دارد که 
وجه مشترکشان، گرفتن ابتکار عمل از صادرکنندگان فوالد و ارزآوری 
و متهم کردنشان به عدم بازگشت کامل ارز به کشور است. به واقع در 
دوران تحریم، اعتماد به تولیدکنندگان این مرز و بوم جایز است یا 
محدود کردن تالشگرانی که ریسک دورزدن تحریم ها را به جان و مال 

خریده اند تا ارز برای کشور حاصل کنند؟!

قدر در کشور ما قدرتمند است که هر دو چالش را پشت سر گذاشته و 
خواهد گذاشت اما قطعا آسیب هم خواهد دید!

برای کاهش این آسیب، باید چند اقدام اساسی کرد: اوال به سرمایه 
گذاری بخش خصوصی واقعی اهمیت بدهیم و زنجیره فوالد را از صفر 
تا صد به بخش خصوصی واگذار کنیم و دولت در همه زمینه ها حمایت 
کند. ثانیا قوانین ضد تولید و سرمایه گذاری و اشتغال مانند قانون کار و 
قانون مالیات بر ارزش افزوده را اصالح کنیم و ثالثا رویکرد بخشنامه ها 
و دستورالعمل های دستوری که متعدد و متناقض یکدیگر هم هستند، 
کنار بگذاریم و با همفکری واقعی و عملگرایانه با تشکل ها تصمیمات 

تنظیم بازار و صادرات و واردات اتخاذ کنیم.

شرایط ویژه کشور به واسطه تحریم های آمریکا، باعث اتخاذ تصمیمات 
داخل  در  محصول  و  ارز  مدیریت  آن  هدف  که  است  شده  ای  ویژه 
کشور است اما به دلیل عدم مشورت موثر و به موقع با تشکل ها و 
فعاالن صنفی مانند فوالدسازان، تصمیماتی گرفته می شود که نه تنها 
ارزآوری به کشور را افزایش نمی دهد بلکه به عنوان تنبیه و جریمه 

برای صادرات عمل می کنند!

آیا تحریم ها می توانند به تنهایی چالش بزرگی برای صنعت فوالد 
کشور به وجود بیاورند که مزیت های نسبی زیاد آن را در خود حل 
کند؟ به اعتقاد بنده خیر، چون عالوه بر تحریم ها، چالش های داخلی 
که  دارد  وجود  مسئولین  و  مدیران  برخی  تدبیری  بی  خاطر  به  هم 
اهمیت آن کمتر از تحریم ها نیست اما مزیت نسبی صنعت فوالد آن 
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رویکرد دستوری تنظیم بازار فوالد به 
نفع مصرف کننده نیست

علیرضا چایچی
مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران

ها باز می گذارد و نه تنها تولیدکننده بلکه مصرف کننده نیز متضرر 
می شود. نمونه نتایج این رویکرد را در دستورالعمل ها و بخشنامه های 
از  فوالد هم  متاسفانه مصرف کنندگان  اخیر مالحظه می کنیم که 

دستور ارزان فروشی در بورس کاال بهره کافی نبردند.
 بنابراین بهترین راهکار تنظیم بازار فوالد این است که در هر حلقه از 
زنجیره ارزش فوالد از سنگ آهن تا محصول نهایی که مشکل تامین 
وجود دارد، عرضه ها تقویت شود و سپس به بازار اجازه دهیم نظام 

عرضه و تقاضا خود تعیین کننده قیمت باشد. 

نظام عرضه و تقاضا چنانچه در تنگنا قرار نگیرد، سالم ترین نظام قیمت 
گذاری است و ورود دستوری شاید در مقطعی کوتاه جوابگو باشد اما 
درمجموع کارساز نخواهد بود. رویکرد دستوری برای ایجاد تعادل بین 
عرضه و تقاضا ایجاد رانت و فساد می کند و راه را برای دالالن و واسطه 

برای رشد صادرات فوالد زیر ساخت الزم 
مهیا  نیست

محمد اتابک
مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس

داشته باشیم و بر اساس برنامه مدون عمل کنیم چرا که اگر صادرات 
فوالد مطابق با اهداف تعیین شده در افق 1404 صورت نگیرد، با توجه 
به نیاز حداکثر 30 تا 32 میلیون تنی بازار داخلی کشور، تولید فوالد با 

مشکالت جدی روبرو می شود.
از سوی دیگر عالوه بر زیرساخت ها، تامین مواد اولیه موزد نیاز تولید 
فوالد یکی از مهم ترین چالش های توسعه این صنعت می باشد. چرا 
که در افق 1404 سالیانه 164 میلیون تن سنگ آهن مورد نیاز  است 
داریم.  تن ظرفیت  میلیون  فقط حدود 47  بخش  این  در  اکنون  اما 
بنابراین با توجه به زمان بر بودن فرآیند اکتشاف و استخراج، الزم است 
برنامه ها  بخش خصوصی،  به  اکتشافی  های  پهنه  واگذاری  بر  عالوه 
در این بخش به صورت دوره ای پایش شده و مسائل مرتفع گردد تا 

دغدغه تامین سنگ آهن برای سرمایه گذاران کاهش یابد.

در سند چشم انداز 1404، ظرفیت فوالد کشور 55 میلیون تن پیش 
بینی شده که البته مطابق با تقاضای داخلی نیست و باید برای صادرات 
حدود 25 میلیون تن فوالد که افزون بر 45 درصد ظرفیت تولید است، 
چاره اندیشی جدی صورت گیرد. به هر حال واقعیت این است که برای 
صادرات این حجم از تولیدات فوالدی زیرساخت کافی نداریم و باید 
در این زمینه با شتاب بسیار بیشتری پیش برویم تا اهداف چشم انداز 
1404 محقق شود. به طور خاص در حوزه زیرساخت ها می بایست بر 
حمل و نقل به ویژه ریلی، اسکله ها و بنادر و تامین آب تمرکز بیشتری 

از فرصت تحریم برای اعتماد به 
تامین کنندگان داخلی بهره ببریم

محمد وحید شیخ زاده نجار
مدیرعامل فکور صنعت تهران

شرکت های داخلی توانستند جای شرکت های خارجی را بگیرند. در 
شرایط فعلی هم مسئوالن و به ویژه بخش خصوصی با اتکا به تجارب 
گذشته می توانند چرخش چرخ صنعت را مدیریت نمایند. به عقیده 
و وندورهای  تامین کنندگان  به  تمایل خود  اگر مسئوالن کمی  من 
خارجی و اتکا به تکنولوژی های خارجی را پایین آورند، این تحریم 
ها از یک تهدید به فرصت تبدیل می شود و با تامین برخی تجهیزات 
حساس از خارج و تامین سایر اقالم با اعتماد به شرکت های داخلی، 
می توانیم از این وضعیت هم عبور کنیم. در این صورت معتقدم تحریم 
در زنجیره فوالد هیچ خللی نه در توسعه ها و نه حفظ وضعیت فعلی 

ایجاد نخواهد کرد.

علی رغم اینکه تحریم هزینه هایی را برای کشور و شرکت ها دارد 
بود  این  برای صنعت کشور  مزایایی هم دارد. دو مزیت تحریم قبل 
که مسئوالن به بخش دانش بنیان و دانش محور کشور به جای طرف 
های خارجی اتکا و اعتماد کردند و خوشبختانه شاهد بودیم در بخش 
کنسانتره و احیا مستقیم به صورت کامل و درگندله به طور نسبی 
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خرید نقدی، چالش اصلی طرح های 
توسعه فوالد در زمان تحریم

محمد جابریان
رئیس هیئت مدیره مجتمع فوالد روهینا جنوب

به صورت نقدی ارز را پرداخت کرد تا قادر به خرید قطعات و تجهیزات 
خود باشیم. البته این میزان نقدینگی برای تجهیزات اکسیژن و برخی 
این  و  نقد می خواهد  پول  و طرف خارجی  نبوده  کافی  یدکی  لوازم 

مسئله به یکی از چالش های طرح توسعه تبدیل شده است.
در این شرایط امیدواریم دولت تدبیری اندیشیده و حمایتی نماید تا 
بتوانیم پروژه فوالدسازی روهینا با 90 درصد پیشرفت فیزیکی را به 
اتمام برسانیم. پروژه برای تامین برخی تجهیزات که در داخل امکان 
هم  خارجی  طرف های  متاسفانه  و  است  ارز  نیازمند  ندارند،  ساخت 

فروش نقدی را مدنظر قرار می دهند.

طرح توسعه فوالد روهینا قرار بود با اعتبار اسنادی و ال سی تامین مالی 
شود و در این رابطه ال سی مربوطه هم بازگشایی شد ولی بعد از خروج 
آمریکا از برجام، طرف خارجی اعالم کرد که درصورت پرداخت نقدی 
با ایران معامله خواهد کرد. از این رو بانک صنعت و معدن ایران- اروپا 

تحریم، طرح های فوالد استانی را متوقف 
نخواهد کرد

اردشیر سعد محمدی
معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو

در کشور حاصل  پیشرفت های خوبی  در بخش ساخت  خوشبختانه 
شده و متخصصان ایرانی تجربه این نوع رفتار تحریمی را تا پیش از 
این نیز داشتند و این بار اول نیست که با تحریم مواجه می شوند و 
حتی در بسیاری از مواقع از این تحریم ها فرصت هایی را برای خود 
تکنولوژی فوالد  ارتقاء سطح  باعث  این فرصت ها  اند که  خلق کرده 
کشور شده است نظیر تکنولوژی پرد )PERED( که یک تکنولوژی 
کامال ایرانی بوده و به ثبت رسیده و در حال حاضر در سه پروژه احیا 
مستقیم استانی عملیاتی شده و راندمان بسیار خوبی داشته و برای 
عرضه در سطح بین المللی به کشورهای دیگر نیز پیشنهاد می شود. 
البته تحریم ها مشکالتی نیز ایجاد خواهد کرد اما باید برای آنها راهکار 

ارائه کرد و در راستای ارتقاء سیستم ها برای آن ها برنامه ریزی کرد.

طرح های احیاء مستقیم 8 طرح فوالدی تقریبا تمام شده و دو مورد 
از آنها در مراحل پایانی هستند که با توجه به ورود تجهیزات به این 
طرح ها، مسئله ای از بابت تحریم برای آن ها ایجاد نخواهد شد. در 
بخش فوالدسازی و ذوب این واحدها هم به طور متوسط 40 درصد 
پیشرفت در این طرح ها به چشم می خورد و فاینانس تمامی طرح ها 
هم گرفته شده است لذا از این لحاظ نیز تحریم مشکل ساز نخواهد بود.

پیمان سپاری ارزی صادرات را به بیراهه 
برده است

احمد خوروش
 مدیرعامل مجتمع فوالد کویر

مشکالت اقتصادی است. اما متاسفانه با تصمیمات ناصحیح مثل پیمان 
سپاری ارزی، این حوزه دچار مشکل شده است. به عبارت بهتر اجرای 
شرایط  پیمان سپاری ارزی باعث شده برخی صادرکنندگان اقدام به 
فروش محصوالت خود از کانال های غیر رسمی کنند که همین امر 
باعث شده آمار انجمن فوالد از صادرات، کمتر از مقدار واقعی آن باشد.
در  تقاضا  می دهد  نشان   فوالد  صادرات  از  گمرک  جدید  آمارهای 
کشورهای منطقه برای محصوالت نهایی فوالدی بیشتر شده است در 

نتیجه در بخش صادرات فوالد تا حدودی از خام فروشی دور شده ایم.

در سایر  توسعه  زیرساخت های  فراهم کردن  دلیل  به  فوالد  صنعت 
ملزومات تحقق  از مهمترین  اشتغالزایی یکی  باالی  صنایع و ضریب 
کلید حل  شاه  حوزه،  این  صادرات  و  بوده  مقاومتی  اقتصاد  سیاست 
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حق انتفاع معادن به اکتشاف 
اختصاص یابد

اقتصاد پوپولیستی تولیدکننده بزرگ را 
تخریب و مصرف کننده را  ناراضی می کند

علی پالیزدار
قائم مقام مدیر عامل هلدینگ میدکو

نوید ایزدپناه
عضو هیئت مدیره شرکت هفت الماس

ذخایر کشف شده سنگ آهن کشور تنها 3/1 میلیارد تن است و  باید 
فکر اساسی برای اکتشافات کرد  و در این خصوص راهکارهای عملیاتی 

در نظر گرفت. 
سرمایه گذاری در اکتشاف که خوشبختانه از سوی ایمیدرو و دولت 
آغاز شده است، باید دغدغه همه شود و دولت و ایمیدرو بر روی یک 
میلیون متر حفاری در سال برنامه ریزی کنند. عالوه بر این یکی از 
پیشنهادات موثر، اختصاص درآمدهای حق انتفاع دریافتی از معادن به 
اکتشافات است تا بتوان انگیزه و سرمایه الزم برای اکتشاف را فراهم کرد.

یک سوبسید عمومی در جامعه توزیع می گردد درحالی که همچنان 
مصرف کنندگان نهایی ناراضی هستند و تنها واسطه ها و افرادی که در 

حلقه های میانی قرار دارند از رانت ایجاد شده رضایت دارند.
باید اجازه داد که منطق بازار که منطق عرضه و تقاضاست حاکم شود. 
امضای طالیی  منزله  به  این صورت هرگونه مجوز دستوری  غیر  در 
محسوب شده و ایجاد رانت خواهد کرد. این منطق در بلند مدت منافع 

طرف های تولیدکننده و مصرف کننده را لحاظ می کند.

برای افزایش ظرفیت تولید فوالد به 55 میلیون تن در افق 1404، 
نیازمند 160 تا 170 میلیون تن سنگ آهن هستیم و این در حالی 
است که سنگ آهن ایران تنها تا 20 سال آینده جوابگوی تامین مواد 
اولیه مورد نیاز این میزان تولید فوالد در کشور می باشد. درحال حاضر 

زمانی که مکانیزم عرضه و تقاضا زیر سوال می رود به نوعی مطابق 
اقتصاد پوپولیستی عمل کرده ایم که در آن تولیدکننده بزرگ تخریب 
شده و قیمت ها به صورت غیر واقعی کاهش پیدا می کند. در واقع 

نقش شرکت های بازرگانی در تنظیم بازار 
فوالد نادیده گرفته شده است

احمد سلطانی
قائم مقام مدیرعامل شرکت آهن مجد فراز 

بازار  در  نقدینگی  کمبود  با  واحدها  از  بسیاری  این  بر  عالوه  نیست. 
مصوبات  با  که  دارند  تهاتری  فروش  و  خرید  به  تمایل  و  اند  مواجه 

دستوری این امکان نیز از آن ها گرفته شده است.
های  شرکت  توسط  تولیدکنندگان  اولیه  مواد  تامین  دیگر  سوی  از 
بازرگانی نیز بسیار مشکل شده چرا که در این دستورالعمل ها تدبیری 
برای خرید شرکت هایی همچون آهن مجد که نقدینگی الزم را در 
این گونه تصمیمات غیر کارشناسی  اختیار دارند، دیده نشده است. 
نادیده  فوالد  زنجیره  در  بازرگانی  نقش شرکت های  سبب می شود 
رغم  علی  تولیدی  واحدهای  برای  هایی  چالش  بعضا  و  شده  گرفته 
این  مقابل،  نقطه  در  ایجاد شود در حالی که  اولیه  مواد  به  نیازشان 

تصمیمات عامل ایجاد رانت در بازار فوالد نیز بوده است.

رغم  علی  کاال  بورس  در  محصول  دوباره  عرضه  و  اولیه  مواد  خرید 
از  را  کاال  بورس  از  اولیه  مواد  تامین  رغبت  تاحدودی  واحدها،  نیاز 
تولیدکنندگان گرفته و باعث کاهش معامالت شده است. برای مثال 
امکان  القایی  های  تولیدکنندگان شمش  برای  اسفنجی  آهن  خرید 
پذیر نیست چون این تولیدکنندگان ملزم به عرضه محصول در بورس 
هستند درحالی که شمش این واحدها از سوی بورس قابل پذیرش 
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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.

 یکی از معضالت صادرکنندگان فوالد کشور طی ماه های اخیر 
به ویژه پس از کاهش قیمت های جهانی، تفاوت ارزش پایه صادراتی 
مثال  طور  به  بود.  شده  صادر  کاالی  واقعی  ارزش  با  گمرکات  در 
ارزش شمش صادراتی در سامانه گمرک 500 دالر و ارزش واقعی 
صادراتی آن 430 دالر بود که با توجه به مسائل پیمان سپاری ارزی، 
صادرکنندگان فوالد مجبور بودند تعهد بازگشت ارزی را بدهند که 

اصال وجود خارجی ندارد!
این مسئله در جلسات و مکاتبات مختلف انجمن با مسئولین گمرک 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و مورد پیگیری متراکم قرار 
گرفت و حتی در جلسه دبیر انجمن با وزیر جدید صمت به روشنی 
مطرح گردید. مهندس خلیفه سلطانی دبیر انجمن در این جلسه به 

دکتر رحمانی گفت: در یکماه گذشته واحدهای فوالدی صادرکننده 
گمرک، حدود 15  در  صادراتی  پایه  ارزش  نبودن  بابت صحیح  از 
میلیون دالر مازاد بر قیمت واقعی صادرات، پیمان ارزی سپرده اند 
که ممکن است ابعاد حقوقی پیدا کند. لذا کارگروه بررسی ارزش پایه 

صادراتی باید سریعا نسبت به اصالح این نرخ ها اقدام کند.
خوشبختانه در هفته پایانی آبان ماه، این پیگیری ها تا حدودی به 
نتیجه رسید و مقررشد ارزش پایه گمرکی کاالهای فوالدی صادراتی 
ایران بر اساس ارزش مندرج در متال بولتن تعیین شود که البته این 
روش هم در شرایط تحریمی فعلی مسائل مختص به خود را دارد که 

انجمن در حال پیگیری آن ها است.

 انتظار تولیدکنندگان فوالد از انجمن برای ایفای نقش در فرآیند تنظیم و مدیریت آرامش بازار فوالد باعث شد این موضوع در اولویت 
فعالیت انجمن در ماه های اخیر قرار داشته باشد و وقت فراوانی از دبیرخانه و هیئت مدیره انجمن را به خود اختصاص دهد. این فعالیت ها 
دبیر انجمن را برآن داشته تا دست به قلم شود و گزارش اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازاردر طول دو ماه گذشته را به اطالع اعضای 

انجمن برساند.

مهندس خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد در گزارش خود آورده است: با توجه به مشکالت عدیده شرکتهای عضو انجمن در 
خصوص تأمین مواد اولیه یا فروش محصوالت تولیدی بر اساس مقررات فعلی تنظیم بازار فوالد، از اوایل مهرماه سال جاری و به پیشنهاد و 
پیگیری های متعدد این انجمن، کمیته تخصصی تنظیم بازار فوالد احیاء شد و مأموریت یافت تا در گام نخست، نسبت به بررسی پیشنهادات 

کارشناسی انجمن در جهت تدوین بسته اصالحی دستورالعمل مذکور در جهت آرامش بازار فوالد اقدام نماید. 

در این کمیته عالوه بر نایب رئیس و دبیر انجمن، نمایندگان معاونت های معدن و صنایع معدنی، اقتصادی و بازرگانی و امور صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ایمیدرو و بورس کاال حضور دارند.

کمیته مذکور طی 4 جلسه برگزار شده طی یک ماه گذشته که یکی از آنها در محل انجمن بوده است، به جمع بندی نسبی در خصوص اصالح 
مقررات فعلی عرضه و تقاضا در بورس کاالی ایران رسیده است که جهت آگاهی و به اختصار بحضورتان اعالم می گردد.

شایان ذکر است بسته اصالحی مورد اشاره چنانچه در جلسه آینده کمیته تخصصی به تصویب نهایی برسد، پس از ارائه  به کارگروه اصلی 
تنظیم بازار و موافقت آن، به فوریت الزم االجرا خواهد شد.

مهمترین نکات بسته پیشنهادی انجمن که پس از چندین جلسه مفصل و چالشی  4 و 6 ساعته مورد موافقت نسبی اعضای محترم کمیته 
قرار گرفته است به شرح ذیل می باشد:

با توجه به کفایت تولید نسبت به مصرف در آهن اسفنجی، بیلت، بلوم و اسلب و مقاطع طویل، محدودیت های متقاضیان و همچنین . 1
عرضه کنندگان رفع شده و کلیه دارندگان کد بورسی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( بتوانند نسبت به خرید محصوالت فوق اقدام نمایند. 
البته در خصوص آهن اسفنجی و شمش فوالدی الزم است خریداران کارخانجات تولیدی مرتبط و یا نمایندگان معرفی شده از طرف 

آنان باشند.

الزام به ثبت نام در سامانه بهین یاب برای خرید از بورس کاالی ایران حذف گردد.. 2

به منظور فراهم نمودن امکان رقابت بین کارخانجات عرضه کننده، حداکثر قیمت پایه تعیین شده و قیمت گذاری پایه محصوالت فوالدی . 3
به روش تطبیقی حذف گردد.

پیگیری انجمن برای اصالح ارزش پایه صادراتی گمرک به نتیجه رسید

در گزارش دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد به اعضای انجمن اعالم شد:
احیاءکمیته تخصصی تنظیم بازار فوالد با محوریت انجمن 
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 کارنامه آکادمی فوالد ایران در سال 97 حاکی از برگزاری 7  دوره آموزشی تخصصی صنعت فوالد با ارائه حدود 3500  نفرساعت 
آموزش تخصصی است که گزارش مختصر آنها در زیر آورده شده است:

دوره های آموزشی آکادمی فوالد ایران، با توجه به محدودیت فضای سالن و البته لزوم حفظ کارآیی و اثربخشی دوره ها، با حداکثر 25 
شرکت کننده برگزار می شود که تجربه دوره های برگزار شده و بازخوردهای کسب شده از سوی شرکت کنندگان نشان می دهد این عدد، 

برای برگزاری دوره ها مناسب است.  

نکته قابل توجه در جدول فوق این است که در سال 97، میزان رضایت شرکت کنندگان در دوره های آکادمی فوالد، از 80 درصد پایین 
تر نیامده است. ارزیابی شرکت کننـــدگان از مجموع 10 آیتم کیفیت محیط آموزشی، تسلط یا دانش فنی استاد در خصص موضوع مورد 
تدریس، قدرت بیان استاد  وانتقال مفاهیم، پاسخ دهی مناسب به سواالت، ارائه جزوات،کتاب ها و سرفصل های دوره، نحوه پذیرایی در حین 
دوره، اطالع  رسانی و راهنمایی های قبل و در حین برگزاری دوره، کیفیت فایل ها و اسالیدهای آموزشی، نظم و هماهنگی دراجرای دوره 

و میزان کاربردی بودن مطالب ارائه شده بوده است. 

3500 نفر ساعت آموزش تخصصی در کارنامه 8 ماهه آکادمی فوالد ایران 

میزان رضایت میزان دورهمدرس دورهزمان دورهعنوان دورهردیف

آسیب شناسي طرحهاي توسعه واحدهاي 1
80،32 درصد280 نفر ساعتمهندس یاحید4 تا 6 اردیبهشت ماهفوالدي با مدل EPC و ارائه راهکارهاي الزم

نکات کلیدی بهره برداری کوره قوس الکتریکی 2
)EAF(

مهندس ثقفی25 و 26 اردیبهشت ماه
84،60 درصد496 نفر ساعتدکتر صادقیان

82،68 درصد560 نفر ساعتدکتر نوری5 تا 7 تیر ماهنسوز کاری و انتخاب مواد نسوز در فوالدسازی3

سرویس و نگهداری جرثقیل های سقفی 4
93،02 درصد540 نفر ساعتمهندس قناعی20 تا 22 شهریورصنایع فوالد و نورد

84،77 درصد260 نفر ساعتمهندس مشعوف17 تا 19 مهر ماهنوار نقاله و کاهش هزینه های انتقال مواد5

نورد گرم و کالیبراسیون غلتک 6
83،84 درصد580 نفر ساعتمهندس جعفر زاده1 تا 3 آبان ماه)سطح پیشرفته(

عیب یابی برق کوره های قوس الکتریکی 7
)EAF(

80،68 درصد700 نفر ساعتمهندس صادقیان29 و 30 آبان ماه
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با حمایت شرکت  های بزرگ فوالدی و معدنی کلید خورد:

نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران
 با رویکرد بومی سازی

سه شنبه 5 آذرماه سال جاری روز مهمی برای همگرایی شرکت های فوالدی و معدنی و تامین کنندگان و متخصصان فوالد 
کشور در دوران تحریم اقتصادی بود. در این روز، مدیران شرکت های بزرگ فوالدی و معدنی در انجمن تولید کنندگان فوالد 
گرد هم آمدند تا با اعالم حمایت از یک رویداد منحصر به فرد، عملیات اجرایی نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران 

با رویکرد حمایت شرکت های فوالدی از تامین داخلی و بومی سازی در زنجیره فوالد آغاز شود.
در این جلسه که عالوه بر اعضای هیئت مدیره انجمن فوالد، مدیران شرکت های فوالد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان، 
فوالد خوزستان، فوالد خراسان، هلدینگ میدکو، هلدینگ کاوه پارس، فوالد هرمزگان، مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر و 
مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو حضور داشتند، موضوع حمایت واحدهای فوالدی از بومی سازی در قالب شرکت  های دانش 

تامین  و  ها  آپ  استارت  کنندگان داخلی مورد تصویب قرار بنیان، 
فرصت گرفت و مقرر شد طبق هماهنگی  و  دستاوردها  قبلی،  های 
نخستین جشنواره های بومی سازی در زنجیره فوالد  قالب  در  کشور 
ارائه  ایران  فوالد  ملی  نمایشگاه  شود. و 
رئیس  سبحانی،  بهرام  فوالد دکتر  ملی  نمایشگاه  و  جشنواره 
توانمندی ایران در این خصوص گفت: در این  ارائه  بر  عالوه  جشنواره، 
و  فوالد  زنجیره  های  ای های شرکت  آنها، مجموعه  کنندگان  تامین 
فوالد  زنجیره  های  نیازمندی  کشور که فرصتی برای بومی سازی از 
شد. محسوب می شود نیز ارائه خواهد 
قابل  نکته  افزود:  سبحانی  توجه در این جشنواره و نمایشگاه، دکتر 
بزرگ پذیرش ریسک بومی سازی توسط  شرکت  های  و  فوالدسازان 
داخلی  از  آنها  حمایت  و  سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز معدنی 

است که برای اولین بار در کشور اتفاق می افتد. 
مهندس حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: 
رویکردهای فعلی شرکتها در بومی سازی هر چند دستاوردهای بزرگی تاکنون به همراه داشته است اما با توجه به تغییر شرایط 
محیط کسب و کار و اعمال تحریم های ظالمانه دشمنان، قصد داریم با برگزاری این جشنواره و نمایشگاه و شناسایی افراد و 
شرکت هایی که می توانند به ما در بهره برداری از فرصت ها کمک کنند، فرآیند ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان را تسریع و 

تسهیل کنیم و حتی در مواردی که نیازمند حمایت مالی در بدو فعالیت باشند، این کار را انجام دهیم.
عظیمیان با اشاره به نقش ویژه استارتاپ ها و شتاب دهنده ها در توسعه بومی سازی در کشور اظهار داشت: در این جشنواره و 
نمایشگاه بزرگ، حمایت ویژه ای از این شرکت ها بعمل خواهد آمد و فوالد مبارکه در کنار سایر فوالدسازان، عزم جدی برای 

شکل گیری تحولی نوین در بومی سازی زنجیره فوالد دارد.
به گزارش چیالن، این جشنواره و نمایشگاه از 17 تا 20 آبان ماه در برج میالد تهران و با حضور گسترده تولیدکنندگان فوالدی 
و معدنی، بخش خصوصی، تأمین کنندگان و مقامات عالی کشور برگزار و در آن از برگزیدگان زنجیره فوالد کشور در حوزه 
های مختلف، با حضور مقامات عالی رتبه کشور تجلیل خواهد شد. جزئیات بیشتری از این رویداد مهم صنعتی و معدنی به 

زودی به اطالع می رسد.

 نمایشگاه جامع ارائه فرصت هاى بومى سازى

با محوریت :

www.steeliran.orgwww.chilanonline.com

انجمن تولید کنندگان فوالد ایران برگزار مى کند:

بزرگترین گردهمایى تولیدکنندگان،
تامین کنندگان، بازرگانان  و متخصصان صنعت فوالد ایران

جشنواره و نمایشگاه ملى
نخستین

ایران

  به همراه معرفى و اهداى جایزه ملى فوالد ایران به برگزیدگان

MILAD TOWER, TEHRAN - MONDAY 7-10 JANUARY 2019
  17الى20  دى ماه1397 تهران - برج میالد تهران

THE 1ST NATIONAL CONGRESS AND EXHIBITION OF IRAN STEEL

حامى اصلى: فوالد مبارکه اصفهان
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 مهندس حمید رضا عظیمیان، مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان 
در گفت و گو با چیالن درخصوص تاثیرات حذف سقف رقابت از معامالت 
فوالد بر بازار محصوالت فوالدی گفت: برداشته شدن سقف رقابت سبب 
شد فاصله قیمت مصرف کننده نهایی و تولیدکننده اصلی کاهش یابد.

ساز وکار بورس کاال برای شفافیت قیمت در بازار فوالد

مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان خاطرنشان کرد: حذف سقف قیمت 
می شود  سبب  و  شده  تولیدکننده  نفع  به  کاال  بورس  معامالت  از 
تولید  افزایش  در  بیشتری  گذاری  سرمایه  بتوانند  تولیدکنندگان 
بورس  و سازوکار  تولید شده  تقویت  اقدام، سبب  این  باشند.  داشته 
کاال از ابتدای راه اندازی عالوه بر حذف واسطه ها، این بوده است که 
تولیدکنندگان منابع مالی بیشتری در اختیار داشته باشند تا جهت 

افزایش و توسعه خطوط تولید خود استفاده نمایند.

 مدیر عامل فوالد مبارکه با بیان اینکه سیستم شفاف بورس برای کشف 
قیمت ها مناسب تر است اظهار داشت: در حال مذاکره و حصول توافق 
با وزارت صمت هستیم تا سازوکارها برای تولیدکننده و مصرف کننده 
راحت تر گردد. براساس این سازوکار جدید شرکت های دارای پروانه 
بهره برداری و تولیدکنندگان در اولویت بیشتر قرار خواهند گرفت. بر 
همین اساس از ساز وکار بورس برای شفافیت قیمت بهره گرفته و 

تعیین سهمیه به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده می شود.

مبارکه در دوران  بازارهای هدف صادراتی فوالد  در  جابجایی 
تحریم

تاثیر  درخصوص  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  عظیمیان 
تحریم ها بر روند صادرات فوالد مبارکه نیز به خبرنگار چیالن گفت: به 
جهت مسئله تحریم ها، صادرات فوالد مبارکه کمی با مشکل مواجه شده 
اما در تالشیم تا این مسائل خللی در روند صادرات فوالد مبارکه ایجاد 
نکند. فوالد مبارکه برای سال جاری 15 تا 20 درصد از محصوالت را 
به صادرات اختصاص خواهد داد که امیدواریم علی رغم مسائل تحریم، 
این اعداد محقق گردد. به عبارت دیگر فوالد مبارکه امیدوار است که 
یابد. تا 2 میلیون تن محصول دست  به صادرات 1.5  پایان سال  تا 

وی تاکید کرد: فوالد مبارکه در پی اعمال تحریم ها، جابجایی هایی در 
بازارهای هدف صادراتی داشت و مقاصد دیگری را جایگزین بازارهای 

اروپایی کرده است.

الزام فوالد مبارکه به استانداردهای داخلی و بین المللی تولید ورق

استانداردها  رعایت  و  کیفی  الزامات  درباره  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
توسط فوالد مبارکه نیز گفت: فوالد مبارکه چون خود را ملزم به رعایت 
استانداردهای داخلی و بین المللی می داند. الزام رعایت این استانداردها 
و کیفیت، فوالد مبارکه را قادر به تولید محصوالت خاص نظیر ورق 

مورد نیاز خودروسازی و لوازم خانگی کرده است.

مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان در گفت و گو با چیالن:

حذف سقف رقابت در بورس کاال سرمایه بیشتری 
روانه تولید  می کند
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 تحریم ها چه تأثیری بر اجرای طرح توسعه شرکت ورق 
خودرو گذاشته است؟

در راستای توسعه کیفیت و کمیت تولیدات به منظور تامین و تکمیل سبد 
محصوالت خودرویی به ویژه تولید محصوالت رویه بدنه خودرو، قرارداد 
توسعه خط را با گروه FIVES  فرانسه منعقد گردید اما بخشی از نیازها 
نیز به صورت مستقل تامین گردیدکه شامل حداقل 5 تجهیز اصلی به 
صورت جداگانه خریداری و نصب گردید. قرارداد با FIVES که در اواخر 
سال گذشته به امضا رسید مربوط به اصالح و تکمیل و توسعه ماشین 
آالت مستقر در خط جهت تکمیل فرایند برای تولید محصوالت ورق 
رویه بود. این پروژه یک ساله قرار بود از ابتدای سال 97 اجرایی شود اما 
همزمان با اعالم خروج آمریکا از برجام و بحث تحریم ها، طرف خارجی 
به واسطه ارتباط و مراوداتی که با آمریکا داشت کار را متوقف و فعالیت 
خود در این پروژه را معلق کرد. این شرکت به صورت مکتوب اعالم کرده 
که با توجه به مشکالت سیاسی موجود قادر به اجرای پروژه نیست.

برای  ای  برنامه  چه  فیوز  شرکت  انصراف  از  بعد  شما   
پیشبرد طرح توسعه انجام دادید؟

بالفاصله پس از این اتفاق شرکت مذاکرات خود را در این رابطه را با 
سه شرکت از کشورهای آسیایی و اروپایی ادامه داد هرچند پیش بینی 
می شود که مباحث برجام و محدودیت های موجود، اثرات خود را در 

• مائده صالح

این خصوص نیز داشته باشد. با این وجود مصمم کار را ادامه داده و 
از کانال های مختلف این برنامه را پیش خواهیم برد تا  انشا ا... هرچه 
سریع تر به تولید ورق های رویه برای تامین نیاز خودروسازان داخلی 
 EPC یا حتی صادرات دست یابیم. قرار بود این پروژه در قالب قرارداد
  EP عملیاتی شود اما چنانچه مشکلی  وجود داشته باشد آنرا به صورت

یا روش های دیگر نیز اجرا خواهیم کرد.

و  بود  بر صادرات ورق خودرو چه خواهد  تحریم  تاثیر   
چه مشکالتی را قوانین داخلــی برای تولیدکننده ایجاد کرده 

است؟
متاسفانه زمانی که بحث تحریم مطرح می گردد کلیه شرکت های 
طرف قرارداد با ایران زمینه وارد فضای محافظه کارانه شده و محتاط 
تر عمل می کنند. ورق خودرو تا پیش از این صادراتی به اروپا داشته 
است و توانسته بود محموله هایی به این کشورها صادر نماید اما برای 
ادامه کار همان مشتری نگران مسائل تحریم و جریمه های احتمالی 
می باشد که ممکن است در صورت تداوم همکاری با آن مواجه شود. 
نیز  انتقال پول  و  نقل  در چنین شرایطی، مشکالت حمل دریایی و 
مسئله ساز شده است برای نمونه 1700 تن بار صادراتی ورق خودرو به 
جهت ترس طرف خارجی از تحریم ها و مسائل حمل و نقل و انتقال 

پول، در انبار معطل مانده است.

مدیر عامل ورق خودرو چهار محال در گفت و گو با چیالن 
 از تأمین ورق بدنه خودروسازان در شرایط تحریم گفت:

تأمین تمام قطعات گالوانیزه بدنه داخلی 
خودروسازان از سوی ورق خودرو 

 مهندس اصغر اسماعیلی، مدیر عامل ورق خودرو چهار محال و بختیاری در گفت و گو با چیالن از وضعیت قرارداد توسعه خط با گروه فیوز 
فرانسه خبر داد و در ادامه اعالم کرد که واردات قطعات گالوانیزه بدنه داخلی خودرو صفر است و حتی یک کیلوگرم وارد  نمی شود.
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در کنار این موضوعات، چون اکثریت هزینه تمام شده محصول براساس 
ارز آزاد است درحالی که طبق تصمیمات اخیر ارز حاصل از صادرات 

آن طبق  ریال  معادل  و  برگشت شده  نیما  سامانه  به  باید 
نرخ سامانه نیما به صادرکننده تحویل داده می شود 

از صادرات،  درآمد حاصل  ترتیب  این  به  که 
جوابگوی هزینه های تولید نیست.

یکی دیگر از مشکالتی که فوالدسازان 
مواجه  آن  با  تولیدکنندگان  سایر  و 
های  خرید  سفارش  ثبت  هستند 
ثبت  روند  شدن  طوالنی  و  خارجی 
سفارش و تخصیص ارز مورد نیاز می 
و  تامین  برای  را  مشکالتی  که  باشد 

خرید قطعات یدکی و مواد اولیه شرکت 
ها ایجاد کرده است. 

 ظرفیت صنعت گالوانیزه کشور در شرایط 
فعلی چقدر است و تا چه میزان از این ظرفیت ها بهره برده 

می شود؟
در حال حاضر ظرفیت بالقوه تولیدگالوانیزه کشور حدوداً 1.8 میلیون تن 
می باشد و این در حالی است که  مصرف واقعی بازار حدود 50 درصد این 
میزان است. یعنی عمال 50 درصد تولید  بالقوه گالوانیزه کشور متوقف است 
و با چالش هایی که برای تامین، تولید و تولیدکننده و صادرات ایجاد شده 

است، همین ظرفیت فعال نیز دچار مشکل گردیده است.

 آیا ممکن است ابعاد همکاری ورق خودرو و فوالد مبارکه 
را به صورت جزئی تری تشریح بفرمایید؟

تمام محصوالت ورق خودرو با همکاری و حمایت  فوالد مبارکه تولید 
این  تولید کیفیت گریدهای مختلف در  تقاضا و  واقع  می گردد. در 
با همکاری مشترک  فوالد مبارکه و ورق خودرو و مشتری  شرکت 
انجام می شود چراکه فرایند تولید از فوالد مبارکه آغاز و به ورق خودرو 

ختم می شود و در نهایت به دست مشتری می رسد. 
گریدهای زیادی با هماهنگی و توافق این تیم تولید شده و این همکاری 
 HS، همچنان ادامه دارد. توسعه تولید گریدهای خودرویی نظیر گرید
BH و DP  و ...  ازجمله محصوالتی هستند که تولید آن در طرح 

توسعه خط تولید ورق های رویه مد نظر بوده و استفاده از این گرید ها 
در کاهش وزن بدنه و مصرف سوخت خودروها تاثیر بسیار زیادی دارد.

 ورق خودرو در زمینه بازچرخانی آب چه اقداماتی انجام 
داده است؟

بحث کمبود آب و صرفه جویی در مصرف آب یکی از اولویت هایی 
است که در مجموعه های فوالد مبارکه و شرکت های تابعه آن مطرح 
می باشد و هر شرکت متناسب با توان خود این مسئله را در اولویت 
کار قرار داده است. شرکت ورق خودرو نیز در ابتدای امر این کار را 
با مدیریت مصرف آب در فرآیند تولید آغاز کرد و در مرحله بعد با 

کنترل مدیریت پساب سعی کرد از طریق مدیریت شاخص های زیست 
محیطی حتی االمکان نیاز های فضای سبز مجموعه را تامین نماید. 
همچنین به موازات آن روی سیستم بازچرخانی پساب 
سرمایه گذاری شده است بطوریکه پساب خروجی 
تبدیل  تولید  قابل مصرف در چرخه  به آب 
گردد و  با این اقدام، 60 تا 70 درصد آب 
مورد نیاز تولید از طریق پساب کارخانه 

تامین می گردد. 

در  بومی سازی  وضعیت   
ورق خـــودرو را چکونه ارزیابی 

می کنید؟
همانگونه که مستحضرید فوالد مبارکه در 
بحث بومی سازی اقدامات گسترده ای را در 
گذشته داشته در حال حاضر نزدیک به 90 درصد 
باشد. می  داخل  ساخت  مبارکه  فوالد  یدکی  قطعات 
مبارکه  فوالد  تابعه  های  شرکت  در  سازی  بومی  استراتژی  بنابراین 
از جمله ورق خودرو نیز ادامه یافته است. یکی از اولویت های ورق 
قطعات  سازی  بومی  و  داخل  بازار  از  یدکی  قطعات  تامین  خودرو، 
ساخت خارج  تا عالوه بر خودکفایی در تامین قطعات، قیمت تمام 

شده نیز کاهش یابد.
از جمله موارد قابل ذکر ساخت رکوپراتور برنر کوره آنیلینگ، رادیانت 
تویوپ کوره آنیلینگ، مواد جاذب هیدروژن پلنت هیدروژن ساز و انواع 
موتورها و ... می باشد. شواهد امر حاکی از آن است که قطعات تولید 
شده هیچ کم و کاستی نسبت به نمونه های خارجی نداشته  ضمناً در 

کنار هزینه کمتر آن، بعضاً کیفیت بهتری را نیز داشته اند.

 ورق خودرو چه سهمی در تامین نیاز خودروسازان دارد؟
در سال 93  تامین ورق خودرو و تامین محصوالت خودرویی در نیمه 
با فضای همکاری خوبی که  دوم سال 93 بطور جدی شروع شد و 
تولید  یافت سهم   بهبود  روز  به  روز  و  ایجاد گردید  با خودروسازان 
یافت.  افزایش  این شرکت  در سبد محصوالت  محصوالت خودرویی 
برای اولین بار در 6 ماهه دوم سال93 تولید 9 هزار تن محصوالت 
خودرویی محقق گردید. در سال 94 به تولید 40 هزار تن و در سال 
95 به 54 هزار تن محصوالت خودرویی رسیدیم و در سال گذشته 
میزان آن به 88  هزار تن رسید. برنامه امسال ورق خودرو، تولید 100 
هزار تن محصوالت خودرویی است که در 6 ماهه اول سال برنامه 50 
هزار تن محقق گردید ولی با تغییراتی که در صنعت خودرو رخ داده 
احتمال می رود این برنامه تاحدودی جابجا شود ولی امیدوارم که این 

برنامه محقق شود.
طبق اعالم خودروسازان در حال حاضر قطعات گالوانیزه بدنه داخلی 
از سوی ورق  نیز وارد نمی شود و تماماً  خودرو حتی یک کیلوگرم 
خودرو تامین می گردد و فقط بخشی از ورق های گالوانیزه رویه بدنه 
که مقدار آن ناچیز است وارداتی می باشد. که انشا ا... با اجرای پروژه 

توسعه در این شرکت، این بخش  نیز تامین خواهد شد.

گروه فیوز فرانسه برای 
قرارداد توسعه خط چهارمحال به 

صورت مکتوب اعالم کرده که با توجه به 
مشکالتی که در روابط سیاسی بین کشورها 

وجود دارد قادر به اجرای پروژه نیستیم. 
بالفاصله، مذاکراتی را با سه شرکت از چین، 

کره جنوبی و یکی از کشورهای اروپایی 
انجام دادیم
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 مهندس غالمرضا خلیقی، نایب رئیس هیئت مدیره فوالد غرب 
به  این شرکت  دستیابی  در خصوص  با چیالن  گو  و  گفت  در  آسیا 
ظرفیت اسمی گفت: دست یافتن به ظرفیت اسمی فوالد غرب آسیا به 
دو مولفه آمادگی و توان داخلی و تجهیزات و دیگری تقاضا در بازار 
وابسته بود. اگرچه تقاضا در گذشته نیز وجود داشت اما تحریم ها باعث 

شد که اقبال به محصوالت داخلی بهتر از قبل باشد. 

برنامه فوالد غرب آسیا برای توسعه زیر سقف
خلیقی افزود: اکنون پیشنهاداتی از سوی ایتالیا برای خرید از فوالد غرب آسیا 
دریافت شده و جای تاسف است که علیرغم تایید محصوالت شرکت 
توسط طرف های خارجی و هم ردیف خواندن محصوالتمان با ورق فوالد 
مبارکه به لحاظ کیفی، هنوز شرکت های داخلی به ویژه خودروسازان 
اقبال و اعتقادی به محصوالت داخلی ندارند. اگرچه اتفاقات خوبی هم در 
حال رخ دادن است و ایران خودرو از سال قبل همکاری خود را با ما آغاز 

و ابراز رضایت نیز می کند.
نایب رئیس هیئت مدیره فوالد غرب آسیا در خصوص طرح توسعه 
فوالد غرب آسیا نیز گفت: براساس چشم انداز 1404 قرار است حدود 
20 میلیون تن محصوالت تخت در کشور تولید گردد که از این میزان 
8 میلیون تن سهم نورد سرد خواهد بود لذا برای آنکه بتوانیم سهم 
20 درصدی بازار خود را حفظ نماییم تصمیم گرفتیم توسعه زیر سقف 
را انجام دهیم. خلیقی با بیان اینکه این طرح توسعه یکی از نیازهای 
ملی و نیازهای کارخانه بود تصریح کرد: توسعه زیر سقف و افزایش 
ظرفیت تولید به دو برابر ظرفیت فعلی، با یک دهم سرمایه راه اندازی 

کل کارخانه، مقدور است.

طرح توسعه گالوانیزه لوازم خانگی در فوالد غرب آسیا  
نایب رئیس هیئت مدیره فوالد غرب آسیا درباره طرح توسعه گالوانیزه 
لوازم خانگی نیز گفت: بیشتر گالوانیزه تولیدی در کشور از نوع صنعتی 
و ساختمانی است بنابراین تصمیم به راه اندازی یک واحد گالوانیزه 
خانگی گرفتیم. توافقات اولیه با شرکت SMS انجام شده اما عملیاتی 
قطع  خارجی،  طرف  هنوز  البته  دارد  تحریم ها  به  بسته  آن  شدن 
همکاری را اعالم نکرده است. امیدواریم با تامین منابع بانکی و مالی 
طرح از طریق صندوق توسعه ملی و بانک سپه این طرح آغاز شود. 
امید است که تحریم ها بر روی توافقات صورت گرفته تاثیری نداشته 
این  اندازی  راه  آینده شاهد  این صورت، ظرف دو سال  باشد که در 
با SMS اشاره کرد و  واحد خواهیم بود. وی به توافق صورت گرفته 
اظهار داشت: طبق توافق صورت گرفته قرار است حدود 100 هزار تن 

از محصوالت تولید شده به اروپا از جمله ایتالیا و آلمان صادر گردد.

• مریم رحیمی

خلیقی ادامه داد: ظرفیت اسمی طرح توسعه، یک میلیون تن نورد سرد 
و 250 هزار تن گالوانیزه لوازم خانگی خواهد بود و با توجه به موجود بودن 
زیرساخت ها و حتی ساخت بخشی از سالن کارخانه، به جرات می توان 
گفت به پیشرفت فیزیکی 30 درصدی دست یافته ایم. با اجرای این طرح 
توسعه، تعداد شاغلین مستقیم شرکت هم به 1200 نفر خواهد رسید.

بازچرخانی آب در طرح پساب صنعتی 
که  داد  هم  را  نوید  این  آسیا  غرب  فوالد  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
کارخانه امسال به سوددهی برسد و گفت: سوددهی ارتباط مستقیمی با 
ظرفیت کارخانه دارد و چون پیش بینی شده امسال از ظرفیت 420 

تا 430 هزار تن عبور کنیم بنابراین قطعا به سوددهی خواهیم رسید.
نیز  کارخانه  آب  مصرف  وضعیت  و  صنعتی  پساب  طرح  به  خلیقی 
لوله  خط  از  روزانه  آسیا  غرب  فوالد  کرد:  عنوان  و  داشت  اشاره ای 
سراسری حدود 600 مترمکعب آب برداشت می کند که با تکمیل فاز 
دوم تصفیه خانه پساب صنعتی این حجم به 100 مترمکعب خواهد 

رسید و 500 مترمکعب بازچرخانی می شود.

قیمت گذاری دستوری همراه با شکست است
نایب رئیس هیئت مدیره فوالد غرب آسیا درباره تأثیرپذیری بازار از 
دستورالعمل اخیر تنظیم بازار فوالد عنوان کرد: هر گونه قیمت گذاری 
دستوری، عامل توقف صنایع می شود. دلیل رشد صنعت فوالد در طول 
سال های اخیر این بوده که دولت دخالتی در آن نداشته است و قطعا 
دستورالعمل های دستوری نتیجه ای جز توقف پروژه های توسعه ای 
نخواهد داشت و باید قبول کرد که این گونه قیمت گذاری دستوری 

قطعا با شکست مواجه می شود.

نایب رئیس هیئت مدیره فوالد غرب آسیا از طرح های 
توسعه شرکت و انتقاد از بخشنامه های دستوری با 

چیالن به گفت و گو نشست:

دخالت دولت در بازار فوالد



در گفت و گوی چیالن با معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان بررسی شد:

سمت و سوی بازار فوالد تا پایان سال چگونه خواهد بود؟
فوالد  شرکت  بازاریابی  و  فروش  معاون  زاده،  تجلی  بهمن   
خوزستان در گفت و گو با چیالن گفت: بازار جهانی فوالد در حال 
حاضر از ثبات نسبی برخوردار است چراکه چین به عنوان بزرگترین 
تولیدکننده فوالد به دنبال تثبیت و تاحدودی افزایش محدود تولید 
اما وضعیت  ندارد.  این کشور وجود  بابت  از  نگرانی  است و درنتیجه 

کشور  این  ملی  پول  ارزش  کاهش  و  ترکیه  اقتصادی 
است  کرده  محدود  ترکیه  در  را  توسعه  تاحدودی 

بازارهای  ترکیه در  اینکه  به  توجه  با  نتیجه  در 
برآیند  دارد  نسبی  تاثیرگذاری  جهان  فوالد 
افزایش تولید چین و  این دو موضوع یعنی 
کاهش تولید ترکیه، بازار را ثابت نگه داشته و 
نوسانات نرخ ها تا پایان سال میالدی و حتی 

شمسی تقریبا 5 درصد برآورد می گردد.
وی درخصوص پیش بینی وضعیت بازار فوالد 

در داخل کشور نیز گفت: پیچیدگی بخشنامه های 
ستاد تنظیم بازار فوالد وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در حال نمایان شدن است و چون اجزا و بندهای این بخشنامه ها 
به گونه ای نقشی در تجارت فوالد ایفا می کند و چون هر یک از این 
بندها نیازمند دستورالعمل هایی می باشد در نتیجه در تجارت فوالد 
توقفاتی را ایجاد کرده است. بعضا تناقضات و پیچیدگی های موجود 
در این دستورالعمل سبب شده برخی تولیدکنندگان ارسال محموله به 

مشتریان را قطع یا کم کنند.
در  شفافیت ها  عدم  این  که  موضوع  این  دوباره  تاکید  با  زاده  تجلی 
دستورالعمل تنظیم بازار کندی و توقف در کل جریان تجارت ایجاد کرده 
اظهار داشت: تا زمانی که جریان عادی تجاری و به دنبال آن جریان 
عادی تولید شکل نگیرد، نمی توان درمورد قیمت نیز اظهار نظری داشت. 
اما با توجه به نرخ ارز معمول در بازار و ارز نیمایی قیمت شمش صادراتی 

را به محدوده 4 هزار تومان می رساند. از اینرو می توان با فاکتور گرفتن 
از موارد ذکر شده در باال قیمت شمش در بازار داخل را نیز در همین 

محدوده ثابت دانست.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد خوزستان درباره پیمان سپاری 
ارزی و مشکالتی که برای صادرکنندگان ایجاد کرده نیز به خبرنگار 
چیالن گفت: اگرچه پیمان سپاری ارزی را قبول داشته و 
با توجه به شفافیت شرکت های بورسی به واسطه 
انتشار اطالعات در کدال میزان و ارزش صادرات 
آن ها کامال مشخص است اما برخی به منظور 
سنگ اندازی در جریان عادی تولید و تجارت، 
عددی برای پیمان سپاری ارزی در نظر گرفته 
اند که در هیچ سند یا مدرکی نیست. تجلی 
زاده ادامه داد: این اقدام اینطور تلقی می شود 
که عده ای قصد دارند رشد توسعه و تولید در 
کشور را کند کنند. در پیمان سپاری ارزی بهای 
هر تن شمش 500 دالر در نظر گرفته شده است این 
درحالی است که در کشورهایی با میزان ریسک پایین تر که بر 
مبنای اعتبارات اسنادی خرید و فروش انجام می دهند قیمت 470 دالر 
در هر تن را پیشنهاد می دهند. از اینرو طبیعی است که خریداران شمش 
ایران به جهت ریسک باالتر، قیمت پایین تری را اعالم نمایند درحالی 
که در پیمان سپاری ارزی بهای هر تن شمش 10 درصد باالتر از قیمت 
CIS در نظر گرفته شده است. لذا با این رویکرد، ارکان شرکت شامل 

هیئت مدیره و مدبرعامل شرکت ها ملزم شده اند 10 درصد ارز بیشتر 
به کشور باز گردانند که قطعا این موضوع صادرات را تضعیف و چرخه 
صادرات را کند می کند. این مدیر فوالدی در پایان خبر داد: این مسائل 
با گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و استدالل الزم 

صورت گرفته است. 

افزایش تولید چین 
و کاهش تولید ترکیه، بازار 

را ثابت نگه داشته و نوسانات 
نرخ ها تا پایان سال میالدی و حتی 

شمسی تقریبا 5 درصد برآورد 
47می گردد
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 بعضی از تولیدکننـــدگان و صادرکنــندگان، منتقد 
بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت صنعت هستند؛ به نظر 

شما انتقاد آنها ریشه در چه مسائلی دارد؟
بله، در شرایطی که تحریم های پیش رو در پی ایجاد مشکالتی برای 
کشور است، وظیفه دولت تامین ارز و کاالی مورد نیاز کشور برای مقابله 
با چنین شرایطی است. تامین ارز از طریق توسعه حداکثری صادرات 
و کاهش واردات غیر ضروری  انجام خواهد گرفت و واردات نیز باید 
جهت دار و در مسیر تامین کاالی استراتژیک و اقالمی باشد که مایحتاج 
اما  مواجه خواهد ساخت.  با خطر  را  اشتغال کشور  و  تولید  عمومی، 
متاسفانه در دوره قبل، روند مشخصی در بخشنامه های ابالغی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت شاهد نبودیم و تامین موارد فوق نه تنها در 
ابالغیه های وزارتخانه مالحظه نمی شد. بلکه این بخشنامه های گاها 
متعدد و متناقض با یکدیگر هم برای صادرات مشکل ایجاد کرد و هم 
با عدم برنامه ریزی در اختصاص ارز کم قیمت به مایحتاج عمومی و 
صنعت کشور موجب سوء استفاده رانت خواران قرار گرفت. آنچه نتیجه 
هجوم بخشنامه ای وزارت صمت و بانک مرکزی به بازار شد کاهش 
صادرات و کمبود ارز بود که متاسفانه هیچکس هم مسئولیت این اشتباه 

را برعهده نگرفت. 

 در تدوین دستورالعمل های تنظیم بازار به نظرات کارشناسی 
و صنفی توجه نمی شود؟

دستگاه های تصمیم گیر باید با همفکری متخصصان، ضریب اشتباهات 
خود را کاهش دهند ولی دریغ از یک همفکری و مشاورت از جانب 

دولت! هدف نهایی این تصمیمات می بایست با مردم و خصوصا بخش 
بگیرد.ببینید،  قرار  مورد حمایت  تا  میان گذاشته می شد  در  صنعت 
تدوین بخشنامه ها نیازمند کار کارشناسی است و بایستی افرادی در 
آن نظر دهند که بازار را می شناسند. صدور دستورالعمل ها و اصالحات 
متعددی که انجام می شود گویای این موضوع است که بخشنامه ها با 
شتابزدگی و بدون کار کارشناسی و حتی دیده نشدن کلیت و جامعیت 
وضع می شوند. در واقع هسته کارشناسی وزارتخانه در تصمیم گیری ها 
و بخشنامه های وزارت صمت حذف شده که چنین تصمیمات ضعیفی 

در آن وضع و دستور اجرا یافته است.

و  در دستورالعمل ها  تناقضات  این  لطفا  ممتازان،  آقای   
توضیح  بیشتری  جزئیات  با  را  تولیدی  واحدهای  بر  آن  تأثیر 

دهید.
مثال در مورد سهمیه بندی تولیدات در بازار داخل اصال توجهی به تعهد 
صادراتی شرکت ها نشده بود و بعدا متوجه شدند و اصالحاتی انجام شد 
در حالیکه دولت متعهد معنوی صادرات شرکت ها است و کشورهای 

دیگر با اعتماد به حمایت دولت هر کشور اقدام به خرید می نمایند.
در  نمونه ای دیگر، عمده صادرات ما به کشور های همسایه از سال های 
قبل به صورت ریالی انجام می شد و از همان ابتدا عراق و افغانستان از 
ثبت ارز در سامانه نیما به دلیل فروش ریالی با این کشورها مستثنی 
شدند و همین امر باعث رونق صادرات میلگرد و سایر محصوالت به 
آن کشورها  شد اما در ادامه، بحث پیمان سپاری ارزی مطرح گردید 
و صادرکنندگان به این کشورها را نیز سردر گم کرد. نتیجه امر توقف 

معاون فروش فوالد کاوه جنوب در گفت و گو با چیالن نقد کرد:

ترمز زیاد در مسیر صادرات فوالد ایران
فوالد کاالیی امنیتی نیست و ارزآوری آن در دوره تحریم باید مورد توجه قرار گیرد

و  دستورالعمل ها  از  ناشی  ایجاد شده  به چالش های  کاوه جنوب کیش  فوالد  فروش  معاون  ممتازان،  تقی  با  گو  و  در گفت   چیالن 
بخشنامه های دولتی در دوره وزارت قبل پرداخته است و معتقد است که بخشنامه ها با شتابزدگی تصویب شده و ترمزهای زیادی در مسیر 

صادرات تعریف شده  است. 
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صادرات میلگرد بود و نوردکاران نیز  با مشکل مواجه شدند و در نتیجه 
شمش خریداری نمی کنند و این سیکل در زنجیره باالدست ادامه می یابد. 
هست  ریالی  صادرات  اسم  به  ارزان  فروشی  ارز  مسئولین  استدالل 
که صحیح می باشد ولی راه حل چیست؟ توقف صادرات یا کمک به 
صادرکننده تا بتواند فروش ارزی فارغ از محدودیت های بانکی را انجام 
دهد. باز هم تا این لحظه راه حل ساده تر انتخاب شده و با صدور یک 

بخشنامه همه را زمین گیر کرده اند. 

 پیشنهاد شما برای اینکه دستورالعمل های وزارت صمت 
از مقبولیت و مشروعیت الزم برخوردار باشد، چیست؟

به نظرم باید وزارت صنعت و به طور خاص معاونت معدنی وزارتخانه، 
و  فوالد  حوزه  فعاالن  و  تولیدکنندگان  کارشناسان،  با  را  ای  جلسه 
تشکل های این بخش داشته باشد تا عالوه بر شنیدن دیدگاه های آنها، 
دالیل این تصمیمات تشریح و شفاف سازی شود. باید تالش کرد تعامل 
و گفتمان میان دولت و بدنه دولتی با فعاالن بازار و تولیدکنندگان شکل 

بگیرد در غیر این صورت فعالیت ها قفل می شود. 
از نظر کارشناسی، دولت باید دست از دخالت برداشته و خود را از سیستم 
و مکانیزم بازار بیرون بکشد و اجازه دهد بازار خود اداره امور را به دست 
بگیرد چراکه تا پیش از این با یک سیستم دینامیک و شناور، بازار مورد 
ارزیابی قرار می گرفت و چون بازار توان و یارای مقابله با این شرایط را 

داشت، عملکرد بهتری از خود نشان می داد.
تولیدکنندگان جنگیدند تا توانستند تا حدودی اصالحات در دستورالعمل 
تنظیم بازار و بخشنامه های آن ایجاد کنند و روند معامالت و قیمت 
گذاری را به روند سابق بازگردانند درحالی که در این بین رانت گسترده 

ای ایجاد و سود اصلی از دست تولیدکنندگان واقعی بیرون رفت. 
در  و  چنینی  این  بخشنامه های  با  نمی دانند  مسئوالن  واقعا  آیا 
و  فوالد  ارزآوری  و  صادراتی  منظم  بازار  سر  بر  چه  نامناسب  زمان 
پتروشیمی آوردند و پیش از تحریم از تحریم ها ترسیدند و کشور را با 
بحران مواجه کردند؟  درحالی که می توانستند با استراتژی صحیح که 
با مشاوره اهل فن آماده شده بود از این مشکالت عبور کنند چراکه 
فوالد کاالیی امنیتی نبوده بلکه ارزآوری آن بایستی مورد توجه قرار 
می گرفت و صادرات آن تا آخرین لحظه تداوم می یافت. وزارت صمت 
باید می دانست افرادی که صدها میلیارد تومان در فوالد سرمایه گذاری 
کرده اند قطعا زیر بار این بخشنامه های دستوری نخواهند رفت و در 
نهایت کارخانه ضررده را تعطیل خواهد کرد. اگرچه به دلیل مقاومت 
بازار شاهد بخشنامه های اصالحی از سوی وزارتخانه بودیم ولی بهتر آن 
بود که مقامات دولتی به جای زورآزمایی با بازار، جلساتی را با فعاالن 

این حوزه می گذاشتند و با آنها همفکری می کردند.

 به نظر می رسد این دستورالعمل تعهد صادراتی شرکت ها 
را نیز دچار مشکل کرده است؟

بله، بسیاری از شرکت های فوالدی کاالهای تا دسامبر خود را فروخته اند 

اما صدور  اند.  فروش رسانده  به  ژانویه  برای  را  و حتی محموله هایی 
بخشنامه های یک طرفه دولتی بدون کار کارشناسی و بدون همفکری با 

بازار منجر به قفل شدن بازار داخل و صادراتی شده است.

 پیمان سپاری ارزی چه چالشی را برای فوالدسازان ایجاد 
می کند؟

پایه  قیمت های  اول  است  ارزی مطرح  پیمان سپاری  در  دو موضوع 
گمرک که برای محصوالت صادراتی صورت می گیرد و تاکنون تنها برای 
ارزش گذاری کاالهای صادراتی انجام می شد تا مبنایی برای محاسبه 
ارزش صادرات باشد اما در شرایط فعلی که این عدد مبنای مطالبات 
دولت از فوالدسازان برای بازگشت ارز می باشد باید واقعی تر انجام شود 
تا برای صادر کننده تعهد اضافی ایجاد ننماید. مثال در بعضی گمرکات  
قیمت پایه گمرک برای اظهار  شمش تولیدی به طور ثابت و 500 دالر 
تحویل فوب است درحالی که فوالدساز با احتساب هزینه های جاری 
و هزینه های تمام شده تا ارسال کاال و  تحویل به صورت فوب بنادر، 
هزینه هایی را متحمل می شود و در نهایت قیمت فروش واقعی کمتر از 
این میزان می باشد.  انتظار می رود در وضعیت کنونی، گمرک قیمت ها 
را واقعی تر تعیین نماید و هزینه های کارخانجات برای ارسال محصول 
و هزینه های بندری را از قیمت فوب کم نماید و قیمت منطقی تری را 
اعالم نماید کما اینکه قیمت شمش باید به روز بوده و برای فوالدسازان 
مختلف با توجه به جانمایی آنها متفاوت می باشد واین مطلب اقدام 
به موقع وزارت صمت و گمــرک در اصالح بخشــنامه ها را  طلب 

می نماید.

به اعتقاد فوالدسازان این قیمت بدین منظور باالتر از قیمت واقعی در 
نظر گرفته شده تا دولت دالر بیشتری را از شرکت های فوالدساز طلب 
کند درحالی که واحدها مابه التفاوت را از کجا باید تامین نمایند؟ در 
نتیجه این مسئله ترمز دیگری در مسیر صادرات است و باید مبنای 
قیمت گذاری های گمرک قیمت  درب کارخانه صادر کننده  باشد. 
که  است  ارز صادراتی  بخشنامه های گمرک،  در  دیگر  مبهم  موضوع 
مبنای آن دالر 4200 تومان می باشد یا ارز بازار آزاد. در صادرات به 
عراق و افغانستان نیز که امکان صادرات ریالی وجود داشت، دولت تعیین 
نکرده بود که ارز را چه طور با صادرکننده حساب می کند و در عین 
حال سامانه نیما برای عراق یا افغانستان باز نبود و این کماکان در تعهد 

صادرکنندگان باقی مانده است.

در شرایطی که کشور به سمت تحریم می رود، خود تحریمی و کاهش 
درآمدهای صادراتی، مفهوم و معنایی ندارد. ممکن است بزودی شاهد 
واحدهایی  باشیم که انبارهای آنها به جهت نبود بازار فروش داخلی و 
مشکالت صادرات از محصول انباشته شود و در نتیجه  به سمت کاهش 
تولید و تعدیل یا مرخصی اجباری کارکنان خواهند رفت و سهامداران 
خود را از دست خواهند داد. پس دو دستاورد و جنبه بخشنامه های 
ناظر بر گمرکات کشور که غیرکارشناسی نیز می باشد، عالوه بر فشار 
مضاعف بر صادرکننده، افت درآمــد شـــرکت ها و از دســت دادن 

ســهامداران است.
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  آیا مشکل فوالد هرمزگان در تامین گندله حل شد؟
مشکل تامین گندله فوالد هرمزگان همچنان به قوت خود باقی است 
هرچند که تعامالتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص گندله 
داشتیم. اگرچه به صورت عام صادرات در زمان تحریم اصل است و 
یکی از راه های شکست تحریم، صادرات و تداوم آن است اما اگر این 
بزند.  ها آسیب  به سایر بخش  تواند  نباشد می  صادرات هوشمندانه 
دولت در برهه ای صالح دانست عوارض صادرات گندله را از 15 درصد 
به 5 درصد برساند و مجوز صادرات گندله را داد اما این صادرات نباید 
به شرکت های داخلی که نیازمند این ماده اولیه هستند ضربه بزند. 
فوالد هرمزگان در چنین شرایطی با مشکل تامین گندله مواجه شد 
و ذخیره این ماده کاهش یافت و این مسئله بر تولید اثرگذار بود. 
این چالش نه فقط برای فوالد هرمزگان بلکه برای برخی واحدهای 
دیگر نیز ایجاد شده است. در تالش هستیم تا با تعامل با شرکت 
که  هرچند  نماییم  مرتفع  را  مشکل  این  گندله  کننده  تامین  های 
به اعتقاد من تا زمانی که عوارض صادرات گندله کم باشد و مجوز 
صادرات آن نیز وجود داشته باشد، این مشکل همچنان باقی است. 
باید مدیریت شود تا شرکت های فوالدساز  به هر حال نیاز داخل 

دچار مشکل نشوند.

 ارزانی در گفت و گو با چیالن از نقش نیروی انسانی در کاهش بهای تمام شده گفت:

فوالد هرمزگان در حال مدیریت بهینه هزینه است
 مهندس فرزاد ارزانی، مدیرعامل فوالد هرمزگان جنوب در گفت و گو با چیالن به مشکل تامین گندله و لزوم تأمین نیاز داخل در 
شرایط تحریم پرداخت و در ادامه تأثیر تحریم ها بر بخش فروش خارجی را کم اثر اما در اجرای طرح های توسعه جدی دانست و معتقد است 
که نباید زیاد منتظر طرف اروپایی ماند. وی همچنین به مدیریت منابع انسانی و نقش این عامل مهم در کاهش بهای تمام شده و رسیدن به 

سوددهی شرکت اشاره کرد.

  فروش خارجی اسلب فوالد هرمزگان در شرایط تحریم 
چه وضعیتی خواهد داشت؟

فوالد هرمزگان در بحث صادرات، مشتریان خود را دارد و همچنان با 
آنها همکاری داریم. البته با توجه به مشکالتی که به واسطه تحریم برای 
صادرات ایجاد شده، راهکارهایی را در نظر گرفته ایم که جزئیات آن 
در حال حاضر امکان انتشار ندارد. به هر حال، فوالد هرمزگان شرکتی 
است که پایه آن صادرات می باشد و روند صادرات هرچند با مشکل 
روبرو می شود اما تداوم خواهد یافت و مطمئناً تسلیم نخواهیم شد.

تمام تالش ما این است که صادرات را تا پایان سال حفظ و رکورد را 
تکرار نماییم و 70 درصد محصوالت مان صادراتی باشد کما اینکه در 
نیمه اول سال نیز موفق شدیم این سیاست را دنبال کنیم. سال قبل 
نیز 70 درصد محصوالت فوالد هرمزگان صادراتی بود و حدود یک 

میلیون و 100 هزار تن صادرات داشتیم.

  رویکرد شرکت در فروش داخلی و مسائلی که در عرضه 
های بورس ایجاد شده چیست؟

فوالد هرمزگان در راستای فروش داخلی حداکثر توانایی خود را به کار 
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تمام تالش ما این است 
که صادرات را تا پایان سال حفظ 

و رکورد را تکرار نماییم و 70 درصد 
محصوالت مان صادراتی باشد کما اینکه در 

نیمه اول سال نیز موفق شدیم این سیاست را 
دنبال کنیم. سال قبل نیز 70 درصد محصوالت 

فوالد هرمزگان صادراتی بود و حدود 
یک میلیون و 100 هزار تن صادرات 

داشتیم.

گرفته تا بتواند واحدهای نوردی کشور را تغذیه نماید. واحدهای نوردی 
کشور دچار برخی مسائل مالی و نقدینگی می باشند اما فوالد هرمزگان 
به دلیل مسئولیت پذیری و تداوم چرخه موجود، با نوردکاران داخلی 
تعامل خوبی دارد. بنابراین هدف فوالد هرمزگان بکار گرفتن حداکثر 
توانمندی نوردکاران داخلی است تا چنانچه شرکتی کمتر از ظرفیت 
اسمی خود کار می کند قادر به پر کردن ظرفیت های خالی خود باشد.
کمکی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کاال در این راستا به 
ما می توانند داشته باشند این است که اجازه دهند با تعامل و توافق 
با این دو سازمان، امکان عرضه در بورس کاال فراهم و تمامی معامالت 
با نورکاران در بورس صورت گرفته و ثبت شود چراکه عرضه و ثبت 
معامالت در بورس، شفافیت را باال می برد. ما عالقمند هستیم که 
حداکثر شفافیت ایجاد شود تا در کنار این شفافیت از تسهیالت بورس 
برای عرضه کنندگان نیز بهره ببریم. مذاکرات در این زمینه با بورس و 

وزارت صمت صورت گرفته و در انتظار پاسخ این نهادها 
هستیم و امیدواریم سریعتر این پاسخ مثبت را 

بشنویم.

پیمان  از  شما  تجربه    
ارز  بازگشت  و  ارزی  سپاری 

حاصل از صادرات چیست؟
فوالد  نظیر  تولیدی  های  شرکت 
فوالد  و  مبارکه  فوالد  یا  هرمزگان 

طبیعتا  دارند  صادرات  که  خوزستان 
را  نیازها  این  و  دارد  ارزی  نیازهای 

تامین  صادرات  از  حاصل  ارز  طریق  از 
باید  تولیدکننده  لذا شرکت های  نمایند.  می 

بتوانند از محل صادرات، نیازهای ارزی تولید خود 
شامل مواد مصرفی، قطعات یدکی و تجهیزات را تامین نمایند. 

پیچیدگی های پیمان سپاری ارزی و ثبت سفارش های صورت گرفته 
در این چند وقت، از سرعت کار کاسته است. به عنوان شرکتی که 
همکاری خوبی با وزارت صمت در این رابطه داشته و بخش زیادی از 
ارز حاصل از صادرات خود را مطابق دستورالعمل های دولتی در بازار 

ثانویه عرضه کردیم انتظار داریم این طرح هوشمندانه مدیریت شود.
 صادرات و پیمان سپاری ارزی در قالب دستورالعمل، سبب می شود 
شرکت ها و تولید دچار مشکل شده و چرخه اقتصاد بهم خورد و اشتغال 
به خطر افتد. بنابراین باید اجازه داد ارز حاصل از صادرات، هوشمندانه 
و مدیریت شده به چرخه تولید بازگردد تا نیازهای واحدهای تولیدی 

که صادرات دارند از طریق صادرات شان تامین گردد.

هرمزگان  فوالد  در  شما  که  مدیریتی  نکته  مهمترین    
لحاظ کردید چه موردی است؟

موضوع مهم در هر شرکتی، نیروی انسانی است. نیروی انسانی اگر خود 

را جزیی از شرکت بداند طبیعتاً جدای از مسائل و وظایف سازمانی، 
دست به خالقیت و نوآوری خواهد زد. ارتباط خوب سازمانی در فوالد 
هرمزگان میان همکاران و شکل گیری روحیه کار جمعی سبب شد تا 
با استفاده از روحیه کار جمعی کارهایی انجام گیرد که بر بهای تمام 
شده تاثیرگذا باشد. با کاهش بهای تمام شده در واقع مدیریت هزینه 

در شرکت اتفاق افتاد.

ای  برنامه  چه  هرمزگان  فوالد  سوددهی  تداوم  برای    
دارید؟

اگرچه شرایط تحریم، وضعیت خاصی را بر کشور و صنعت مستولی 
کرده است اما با حفظ روحیه کار تیمی و جمعی سعی خواهیم کرد این 
روند سوددهی را حفظ  کرده و به پیش ببریم. باید به کارکنان درون 
سازمان اعتماد کرد و از پتانسیل ها و توانایی های آنها نهایت 
بهره را برد. بنابراین استراتژی کلی فوالد هرمزگان 
انسجام و  برای تداوم سوددهی حفظ همین 
کار گروهی است. همچنین در سال 98 
در کلیه حوزه ها شامل محیط زیست، 
منابع انسانی، خرید، کاهش مصارف، 
بازارهای جدید داخلی و صادراتی به 
گونه ای مدیریت خواهیم داشت تا 
را  شرکت  سودآوری  رشد  بتوانیم 
شاهد باشیم و می توان با مدیریت 
نهایت  در  و  درآمد  ها، سطح  هزینه 
افزایش داد. کاری که  را  سود شرکت 
است  انجام  حال  در  هرمزگان  فوالد  در 
کنار  در  البته  است.  هزینه  بهینه  مدیریت 
استان  و  با منطقه  تعامل  ها، در  مدیریت هزینه 

به ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی نیز می پردازیم.

 طرح های توسعه فوالد هرمزگان در چه مرحله ای است؟
 قرارداد طرح توسعه فوالد هرمزگان که شامل افزایش ظرفیت تولید از 
1.5 میلیون تن به 3 میلیون تن بود اگرچه به امضا رسید و جزو معدود 
پروژه هایی بود که روی میز هیئت دولت قرار داشت و مراحل اداری و 
کاری آن نیز پیشرفت خوبی داشته و مجوزهای الزم را اخذ کرد اما با 

تحریم ها در انتظار تصمیم طرف خارجی هستیم.
با  این طرح 250 میلیون یورو است. اگرچه طرف خارجی  فاینانس 
تحریم ها اعالم خروج از این قرارداد نکرده و کماکان در انتظار بسته 
اروپایی بعد از خروج آمریکا از برجام است اما به اعتقاد بنده صالح 
نیست بیش از این منتظر بمانیم و با سیاست هلدینگ فوالد مبارکه 
مبنی بر عدم از دست دادن زمان، بهتر آن است طرح توسعه را خودمان 
جلو ببریم و چون طرح جامع برای منطقه هرمزگان، دستیابی به 10 
میلیون تن فوالد است امیدواریم به زودی این قرارداد به نتیجه برسد. 
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معادن  کیمیا  شرکت  عامل  مدیر  خیراللهی،  علی  مهندس   
سپاهان در گفت و گو با چیالن ضمن تشریح فعالیت های این شرکت 
به ظرفیت های بخش معدن در اقتصاد ایران پرداخته است. وی معتقد 
است حوزه معدن قابلیت دارد تا فراتر از نفت در اقتصاد و اشتغال کشور 

ایفای نقش نماید و در این بین باید به بخش خصوصی 
نیز اعتماد کرد. 

از چه ظرفیتی   بخش معدن 
در اقتصاد کشور برخوردار است؟
فعالیت که در  از دو دهه  بیش  طی 
این  بر  همیشه  داشتم  معدن  حوزه 
حتی  بخش  این  که  ام  بوده  اعتقاد 
و  اقتصاد  در  نفت  از  فراتر  می تواند 

ولی  کند  نقش  ایفای  کشور  اشتغال 
متأسفانه دولتمردان به این باور نرسیده اند 

که حمایت از معدن می تواند مؤثر واقع شود. 
برای نمونه، اگر بخش اکتشاف را در نظر بگیرید 

مدیرعامل کیمیا معادن سپاهان در مصاحبه با چیالن تصریح کرد:

معدن و صنایع معدنی جایگزین نفت 

مقرر شده 44 درصد 
ایمیدرو،20 درصد کمیته امداد،20 

درصد توسعه معادن و فلزات به نمایندگی 
صبا نور و16 درصد مجموعه کیمیا معادن 

سپاهان سهامداران شرکت فوالد کردستان 
باشند. همچنین مجتمع کیمیا معادن سپاهان 

و صبا نور به عنوان منابع تامین کننده 
خوراک فوالد کردستان در نظر گرفته 

شده اند

متوجه می شوید که اکتشافات در کشور ما به طور متوسط عمقی بیش 
از 50 متر ندارد که برای کشوری مثل ایران رقم بسیار پایینی است 
یا در بخش بهره برداری هنوز مکانیزه عمل نمی کنیم. اگرچه، اکثر 
ولی  دارند  برنامه  و  طرح  می گیرند،  برداری  بهره  پروانه  که  معادنی 
عملکردشان پایبندی به برنامه را نشان نمی دهد. بنده 
قبل از ورود به این حوزه از ظرفیت هایی که در 
بودم و چون  آگاه  این بخش وجود داشت 
رشته ام و سابقه کاری ام معدن است از 
امکاناتی که در حوزه  و  زیرساخت ها 
بعد  بودم  معدن وجود داشت مطلع 
و  دولتی  در شرکت های  فعالیت  از 
معـــدن  اکتشاف  به  دولتی  نیمه 
روی آوردم و در منطــقه کردستان 
معدن سنگ آهنی را شخصاً اکتشاف 
نمودم؛ در مرحله اول به یک میلیون 
تن سنگ آهن رسیدیم و در فاز بعدی به 
10 میلیون تن ذخیره قطعی دست یافتیم 
هستیم  تر  تکمیلی  اکتشافات  در  که  االن  و 
امیدوارم ذخیره قطعی ما به باالی 20 میلیون تن برسد.
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کیمیا معادن سپاهان 
تا هشت ماه آینده دو طرح 

گندله600 هزار تنی وکنسانتره500 
هزار تنی به احداث می رساند. با 

احداث این واحد به تولید 900 هزار 
تن کنسانتره می رسیم

 کیمیا معادن سپاهان از چه زمانی و با چه هدفی اقدام به 
تکمیل زنجیره ارزش فوالد کرد؟

در چند سال اخیر مواد معدنی را به صورت خام و سنگ آهن دانه بندی 
صادر می کردیم ولی با توجه به بازاری که از سه سال پیش ایجاد شد، 
فاز  وارد  نهایتاً  و  کنیم  ایجاد  بیشتری  افزوده  ارزش  که  برآن شدیم 
احداث کنسانتره شدیم.  در فاز اول، یک واحد 400 هزارتنی کنسانتره 

به دست رئیس جمهور در فروردین96 در کردستان احداث شد. 

 محصـول واحد کنسـانتره شـرکت 
صادراتـی اسـت یا بـه صنایـع داخلی 

تحویـل داده می شـود؟
فوالد  به  را  خود  محصول  حاضر  حال  در 
مبارکه اصفهان و فوالد خوزستان می دهیم. 
به دلیل نیازی که کشور داشت تا امروز یک 

کیلو کنسانتره را صادر نکردیم درحالیکه که 
می توانستیم با قیمت باالتری صادرات داشته باشیم. 

کیمیا  توسعه  طرح های  خیراللهی،  آقای   
معادن سپاهان در چه وضعیتی است؟

فاز دوم یک  داریم،  زیرساخت هایی که در بخش معدن  به  توجه  با 
واحد 500 هزار تنی کنسانتره را شروع کردیم که با احداث این واحد 
به تولید 900 هزار تن کنسانتره می رسیم. شرکت برای ارزش افزوده 
بیشتر وارد فاز گندله 600 هزار تنی شد و  نهایتاً تا هشت ماه آینده 
مرحله  به  تنی  هزار  وکنسانتره500  تنی  هزار  گندله600  طرح  دو 

بهره برداری خواهد رسید.

 آیا کیمیا معادن در طرح فوالد کردستان سهم دارد؟
اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق طرح جامع  طبق مصوبه ستاد 
فوالد، پیش بینی شده بود که یک واحد 1/6میلیون تنی آهن اسفنجی 
فوالد  طرح  مصوبه،  این  پیرو  و  شود  طراحی  کردستان  استان  برای 
کردستان شکل گرفت. با توجه به اینکه مجتمع کیمیا معادن سپاهان 
و صبا نورکه زیر مجموعه توسعه معادن و فلزات بوده و دارای بیشترین 
میزان تولید کنسانتره وگندله در استان هستند، این دو مجموعه به 
عنوان منابع تامین کننده خوراک فوالد کردستان در نظر گرفته شدند 
درصد  امداد،20  کمیته  درصد  ایمیدرو،20  درصد   44 شده  مقرر  و 
توسعه معادن و فلزات به نمایندگی صبا نور و16 درصد مجموعه کیمیا 

این  می باشند.  کردستان  فوالد  شرکت  سهامداران  سپاهان  معادن 
شرکت درحال حاضر شکل گرفته و هیئت مدیره آن نیز انتخاب شده 
و احداث فاز اول 800 هزار تن میدریکس توسط آقای شریعتمداری، 
وزیر وقت صنعت در قروه کلنگ زنی شد. در بیجار هم یک واحد  800 
هزارتنی درحال احداث است. بنابراین مجموعه دو واحد آهن اسفنجی 
قرار است به مرحله مقاطع فوالدی و نهایتا محصوالت فوالدی برسد. 

 شـما چـه بـرآوردی از سـرمایه گذاری 
طرح هـای  تکمیـل  بـرای  نیـاز  مـورد 
کنسـانتره و گندلـه و فوالد کردسـتان 

رید؟ دا

شاید برای شما جالب باشد که زمان صدور 
مجوز تا افتتاح فاز یک کارخانه کنسانتره 
این  است.  رقم خورده  ماه  از 8  کمتر  در 
موردها نشان می دهد که ظرفیت خوبی در 
گذاری  سرمایه  دارد.  وجود  بخش خصوصی 
 70 به  نزدیک  کنسانتره،  دو  فاز  در  نیاز  مورد 
میلیارد تومان، واحد گندله سازی حدود 120 میلیارد 
و در فوالد کردستان بین چهارهزار میلیارد تومان برآورد شده 
است که طرح های گندله و کنستانتره متعلق به شرکت کیمیا معادن 
انشااهلل تا 8 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و برآورد شده طرح 

آهن اسفنجی نیز انشااهلل ظرف 2تا 3 سال آینده احداث گردد.

بخش اول فاز کنسانتره توسط یک شرکت ترکیه ای-آلمانی طراحی شده 
بود. در ادامه و بعد از نصب، با طراحی های انجام شده موفق شدیم مرحله 
توسعه را خودمان با تشکیل یک شرکت فنی مهندسی پیش ببریم. به 
گونه ای که االن می توانیم طراحی و ساخت انواع آسیاب های گلوله ای 
سلول های فلوتاسیون و ... را در هر اندازه و ابعاد در معادن داشته باشیم.

 به نظر شما، چالش شرکت های معدنی و فعال در حوزه 
صنعت فوالد چیست؟

متاسفانه مشکلی که در کشور وجود دارد این است که خیلی از قوانین و 
دستورالعمل ها بدون حضور بخش خصوصی نوشته می شود و امیدوارم 
با حضورآقای رحمانی در وزارت صمت، بخش خصوصی معدن مورد 
توجه و حمایت قرار گیرد و امیدواریم با هم افزایی دولت و تشکل های 
معدنی و صنعتی، معدن و صنایع معدنی جایگزین نفت شود و شاهد 

ارزش افزوده، اشتغال و جلوگیری ازخام فروشی در این بخش باشیم.
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مدیرعامل فوالد البرز غرب در گفت و گو با چیالن:

فوالدسازان ایرانی با هزینه های پیش بینی نشده و 
تحمیلی زیادی مواجه اند

تهیه مواد، خرید ماشین آالت و موارد دیگر متاثر از ارز بوده و حتی 
برخی خریدهای داخلی نیز از این نوسانات تاثیر پذیرفتند و بعضا دو تا 
سه برابر قبل رشد یافتند. مجموع این شرایط سبب شد تولید مجموعه 

نسبت به سال 96 حدود 10 درصد کاهش یابد.

 آیا برنامه برای جلوگیری از کاهش تولید در است اجرا دارید؟
بله برای افزایش تولید  برنامه هایی داریم و تا پیش از این با 4 کوره 
تولید می کردیم اما اکنون تعداد کوره ها را به 7 کوره رسانده ایم که 
کارهای نصب آنها تمام شده و تا پایان سال وارد مدار تولید می شوند. 
با این اقدامات پیش بینی می کنیم تولیدات مان 70 تا 80 درصد رقم 
فعلی افزایش یافته و تا پایان سال تخمین زده می شود به 400 هزار 

تن در سال ارتقا یابد.

را  فوالدسازان  اسفنجی،  آهن  صادرات  که  کردید  اشاره   
با مشکل مواجه کرده است، شما در تامین آهن اسفنجی با چه 

چالش هایی مواجه هستید؟
در یک برهه، دولت در اقدامی اشتباه، قیمت های دستوری را مطرح و 
اعمال کرد یعنی درست در همان زمانی که با اعالم معاونت معدنی، بهای 
هر کیلوگرم شمش به صورت دستوری 2270 تومان در نظر گرفته شد 
در حالی که واحدهای ذوب، قراضه را به بهای 3000 تومان خریداری می 
کردند که با احتساب هزینه های تولید شمش که برای القایی ها 700 
تا 800 تومان می باشد، شرایط زیان را برای کارخانه ها فراهم می کرد.

دستورالعمل ها و بخشنامه های دستوری وزارت صمت شرایط را برای 
تولیدکنندگان سخت کرد و بعضی از شرکت های آهن اسفنجی به 
دلیل آن که قادر به فروش کاالی خود به صورت مستقیم و با قیمت 

آزاد به فوالدسازان نبودند لذا به واسطه ها متوسل شدند.

 فوالدسازان به ویژه واحدهای القایی با چالش تامین مواد اولیه 
اند و برای واکاوی این موضوع و راهکارهای پیشنهادی برای  مواجه 
مقابله با این مشکل به گفت و گو با مهندس احمد سعدی، مدیرعامل 
مجتمع فوالد البرز غرب پرداختیم. وی به خبرنگار چیالن گفت که 
سبب  اسفنجی  آهن  خاص  طور  به  و  اولیه  مواد  به  دسترسی  عدم 
تأکید  ادامه  تولید مواجه شویم. سعدی در  افت 10 درصدی  با  شد 
کرد: فوالدسازان ایرانی در حال حاضر هزینه های پیش بینی نشده و 

تحمیلی زیادی دارند بنابراین بهتر مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.

 میزان تولید فوالد البرز غرب در نیمه سال جاری چه تغییری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است؟

تولید ذوب آهن شرکت نسبت به سال قبل کمتر شده است و دلیل آن 
عدم دسترسی به مواد اولیه و تهیه آن برای فرآیند تولید است. طی یک 
دوره آهن اسفنجی از کشور صادر شد و لذا تامین و دسترسی به آن 
برای تولیدکنندگان و فوالدسازان داخلی سخت شد. در مورد قراضه نیز 
به عنوان دیگر ماده اولیه فوالدسازان، می توان گفت که بحران وجود 
دارد. در خوشبینانه ترین حالت حداکثر حجم قراضه ای که در کشور 
قراضه های  تولید می شود سه میلیون تن است. در وضعیت فعلی 
صنعتی به شدت کاهش پیدا کرده و در مقابل شاهد افزایش تعداد ذوب 
های خصوصی هستیم، بنابراین تهیه مواد اولیه مشکل تر شده است.
دلیل دیگری که منجر به کاهش تولید شد این بود که در طول چهار 
ماه یعنی از اول خرداد تا شهریور ماه از طرف وازرت نیرو موظف شدیم 
که تولید را در ساعات پیک مصرف برق متوقف کنیم لذا تولید در 

مجموعه کاهش یافت.
عالوه بر این طی چندماه گذشته که افزایش چشمگیر ارز در کشور 
اتفاق افتاد مجبور به تغییر و بروز رسانی چندین قرارداد شدیم چراکه 

• مریم رحیمی
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 چرا شرکت ها القایی از طریق بورس کاال اقدام به تامین آهن 
اسفنجی نمی کنند؟

خرید شرکت های القایی از طریق بورس سخت است. همان طور که 
گفته شد، تعداد کارخانه های القایی در کشور زیاد است و به واسطه 
تفاوت هایی که با یکدیگر دارند و بعضی از این شرکت ها به کیفیت 
پایبند نیستند بنابراین خرید از بورس برای آنها کار ساده ای نخواهد بود. 
ضمن اینکه در بورس عرضه ها محدود است و کفایت تمام کارخانه ها 

را نمی کند و مجددا یک رقابت غیرسالم میان واحدها ایجاد می شود.

 با توجه به اینکه مشکل اصلی فوالدسازان به ویژه واحدهای 
القایی را تامین مود اولیه می دانید، البرز غرب چه برنامه ای برای 

تامین مواد اولیه خود دارد؟
برای تامین مواد اولیه کارخانه از قبل اقداماتی را انجام داده ایم و در این 
راستا مجوزات الزم را از وزارتخانه جهت احداث واحدهای کنسانتره، 
گندله و آهن اسفنجی و همچنین فروآلیاژها اخذ کرده ایم. مطالعات 
اولیه این طرح انجام و مصوبه بانک نیز اخذ شده است. زمینی نیز به 
منظور احداث واحدها، تدارک و تهیه شده و اگر شرایط اجازه دهد این 
پروژه طی دو سال اجرا خواهد شد و امیدواریم که بتوانیم طی دو سال 

این چهار پروژه را به اتمام برسانیم.
البته به جز زمین، زیرساخت های این طرح ها انجام شده و به عبارت دیگر 
قراردادهای آب، برق و گاز بسته و زیر ساخت های آن آماده است و جهت 
اجرا هم با چندین شرکت خارجی مذاکرات فنی صورت گرفته و امیدواریم 
طی دوماه آینده به نتیجه برسد و پروژه به سمت اجرا برود. این پروژه 
قرار است از صندوق توسعه تامین مالی گردد و مصوبه آنرا نیز گرفته ایم.

 آیا تحریم تاثیری برای مشارکت طرف خارجی این پروژه 
نخواهد داشت؟

ما چند سال پیش هم تجربه تحریم را داشتیم. تحریم قطعا بر روی پروژه 
ها و طرح های توسعه ای فوالد تاثیر دارد و حداقل تاثیر آن است که قدرت 
چانه زنی ما را پایین آورده، قیمت تمام شده را باال می برد و نیز زمان اجرای 
پروژه را طوالنی تر می کند. اگرچه تحریم قدرت انتخاب ما را کمتر می 
کند ولی ما ادامه خواهیم داد و اگرچه آهنگ کار ممکن است کند شود 
ولی سعی می کنیم که متوقف نشود و این پروژه را به سرانجام برسانیم. 

 آقای سعدی، پروژه البرز ناب آرش در چه مرحله است؟
البرز ناب آرش محصول تحریم دور قبل است و علیرغم اینکه از بانک 
مصوبه داشتیم اما به دلیل مشکالت تحریم و عدم توانایی بانک، ناچارا 
از بانک درخواست کردیم که کنار برود و یک شریک خارجی جایگزین 

بانک در این پروژه شد.
تمام ماشین آالت این پروژه وارد شده و نصب آنها هم تقریبا تمام شده 
است و تنها بخشی از کار مانده که امیدواریم تا قبل از سال 98 بتوانیم 
تست های سرد را انجام دهیم و پروژه را راه اندازی نماییم. ظرفیت این 
طرح یک میلیون تن و ماشین آالت آن از شرکت دانیلی خریداری شده 
است. محصول آن بیلت و تولید شمش فوالد است و پیش بینی شده که 
به روش هات شارژ به تولید انواع مقاطع فوالدی دست یابیم. بازار فروش 

بیلت تولیدی این واحد نیز کشورهای همسایه می باشد.

گامی  چه  سازی  بومی  راستای  در  غرب  البرز  شرکت   
برداشته است؟

من به شخصه اعتقاد به بومی سازی به منظور به حداقل رساندن وابستگی به 

خارج  را دارم و اگر در لیست شرکت های عضو انجمن تولیدکنندگان 
فوالد نگاه کنید خواهید دید که شرکت ما در این زمینه پیشرو بوده 
است. حتی برخی شرکت ها از ما در خواست کرده اند در خصوص 
اقدامات انجام شده از سوی این شرکت، به نیروهایشان آموزش دهیم. 
تمام تالش ما این است که از حداکثر تولید داخلی استفاده کنیم و 
واردات از خارج به حداقل ممکن برسد. البته در امر بومی سازی هم 

باید به این نکته توجه داشت که تامین از داخل، اقتصادی است؟

با  و صادرات  فوالد  آینده وضعیت  از  بینی شما  پیش   
توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور چیست؟

بودجه  قطعا  کرد،  ایجاد خواهد  برای کشور  تحریم  که  با شرایطی 
دولت نیز انقباضی خواهد بود و اولین بخشی که از این موضوع متاثر 
خواهد شد، پروژه های عمرانی خواهند بود که بودجه آن کم می 
شود. بنابراین سرانه مصرف فوالد کشور که هم اکنون حدود 200 
کیلوگرم است مجددا کاهش یافته و در این صورت حداکثر مصرف 
داخلی فوالد 14 تا 15 میلیون تن خواهد بود. تولید فوالد کشور در 
حال حاضر حدود 24 میلیون تن است و با طرح هایی که در آینده راه 
اندازی خواهد شد به 30 میلیون تن خواهد رسید. بنابراین از هم اینک 
باید به صادرات 50 درصد از محصول فکر کرد تا بتوانیم تولید 30 
میلیون تنی را تداوم بخشیم. در امر صادرات، خوشبختانه شرکت های 
بزرگی داریم که بازارهای خوبی را شناسایی کرده و به آنها صادرات 
باشد. نقاط جهان می  تمام  ایران،  فوالد  بازار هدف  تقریبا  و  دارند 
شرکت ها برای آنکه فعالیت و تولید در آنها جریان داشته باشد حتما 
به ارز نیاز دارند و چنانچه این ارز به داخل برنگردد سرمایه در گردش 
الزم برای آنها تامین نمی شود بنابراین اگر این ارز امکان بازگشت در 
زمان مناسب را پیدا کند و صادرات همین روند را ادامه دهد، شرایط 
امکان  به هر دلیلی  ارز  این  اگر  اما  بینی می کنیم  را پیش  خوبی 
برگشت نیابد، شرکت ها توان تامین سرمایه در گردش را ندارند و 
امکان ادامه تولید نیز برای آنها فراهم نخواهد بود. با توجه به اینکه 
عمده فوالدهای کشور از نوع کوره قوس الکتریکی است تامین مواد 
استراتژیک آنها مثل الکترود از اولویت ها است و چون وارداتی می 

باشد نیازمند ارز است.
دولت در این شرایط باید تولیدکنندگان و به خصوص فوالدسازان را 
در تمامی بخش ها از مالیات و بیمه گرفته تا بانک ها حمایت کند. 
و  نشده  بینی  پیش  های  هزینه  حاضر  حال  در  ایرانی  فوالدسازان 

تحمیلی زیادی دارند.

 هم اکنون عرضه ارز و تقاضای فوالدی ها به آن در چه 
وضعیتی است؟

هر تولید نیازمند یکسری واردات است و برای این واردات به ارز نیاز 
دارد. برخی شرکت ها، قطعات و ماشین آالت مورد نیاز خود را وارد 
می کنند و برخی دیگر مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می 
کنند که برای هر یک از این گزینه ها مقداری ارز مورد نیاز است و 
درصد آن، بستگی به آن صنعت دارد که در صنعت فوالد با توجه به 
شرایط حال حاضر حدود 100 دالر است. این 100 دالر صرف خرید 
مواد اولیه، تامین قطعات و بعضی کاالهای استراتژیک مثل الکترود یا 
نسوزها می شود. به نظر می رسد دولت باید به این نکته توجه داشته 
باشد که صادرات هر شرکتی صد درصد کاالی تولید شده آن شرکت 

نمی باشد بلکه بخشی از آن است. 
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در  کرمان  فوالد  مدیرعامل صنایع  زاده،  عکاف  علیرضا  دکتر   
در  اجتماعی  مسئولیت های  ایفای  دالیل  به  چیالن  با  گو  و  گفت 
سازمان ها پرداخته و اشاره ای به اقدامات این شرکت در راستای ایفای 
نقش مسئولیت های اجتماعی داشته است که در ادامه این مصاحبه 

را خواهید خواند:

 چشم انداز توسعه شرکت صنایع فوالد کرمان برای آینده 
چیست؟

شرکت صنایع فوالد کرمان که اولین شرکت فوالدی در جنوب شرق 
کشور می باشد، فاز اول آن یعنی کارخانه نورد گرم با ظرفیت اسمی 150 
هزار تن در سال 1380 به بهره برداری رسید و با توجه به رویکرد توسعه 
با برنامه ریزی های انجام شده ظرفیت آن در سال  مداری شرکت و 

1392 به 220 هزار تن در سال ارتقا یافت.
در همین راستا و با هدف رسیدن به توسعه سازمانی و حرکت به سمت 
اقتصاد مقاومتی و همچنین نیاز کارخانه نورد به تامین مواد اولیه فاز 
دوم شرکت صنایع فوالد کرمان یعنی کارخانه فوالدسازی  در سال 
1389 کلید خورد و در تابستان 1394 با تولید اولین شمش فوالدی و 
با ظرفیت 440 هزار تن در سال به بهره برداری رسید که این کارخانه 
نخستین کارخانه فوالدسازی به روش قوس الکتریکی در جنوب شرق 
کشور می باشد. همچنین واحد آبرسانی کارخانه فوالد سازی و کارخانه 
به  آینده  توسعه  گرفتن طرح های  نظر  در  با  گازهای صنعتی  تولید 
مجموعه صنایع فوالد کرمان اضافه گردید که هر کدام نقش تعیین 

کننده ای در توسعه پایدار سازمان ایفا کرده است.

شـرکت  توسـعه  طرح هـای  در  شـده  انجـام  برنامه ریزی هـای 
صنایع فوالد کرمـان  بـر پایـه اصـول علمـی  و اهـداف واال بـه گونـه 
ای اسـت کـه نتایـج مطلـوب و پـر بـازده ای را رقـم خواهـد زد و این 
بـا تـالش و پشـتکار پرسـنل زحمتکـش و بـا یـاری پـروردگار متعال 
محقـق خواهـد شـد که خـود موجب توسـعه پایـدار و تحقـق اقتصاد 
مقاومتـی و رشـد و شـکوفایی صنعـت و صـادرات و همچنیـن جذب 
نیروهـای انسـانی متخصـص  و جویـای کار و کاهش مقولـه بیکاری و 

از آن می شـود. آسـیب های ناشـی 

آقای عکاف زاده، طرح توسعه کارخانه نورد گرم در چه   
مرحله ای است؟

با توجه به نیاز بازار و پیشرفت جوامع شهری و نیز لزوم توسعه سازمانی 
برای پیشبرد اهداف و بقا کارخانه نورد گرم شرکت صنایع فوالد کرمان 
با ظرفیت 220 هزار تن در سال، اکنون پتانسیل توسعه و به روز شدن 
را دارا است که با تحقیقات و مطالعات انجام شده، طرح توسعه این 
کارخانه از مرداد ماه سال جاری در دستور کار قرار گرفت و رسما کلید 
خورد. این پروژه اکنون به پیشرفت 30 درصدی خود رسیده و تا پایان 

سال به بهره برداری می رسد.

 این طرح توسعه ای با چه اهدافی کلید خورده است؟
باال بردن ظرفیت تولید انواع میلگرد های آجدار تا ظرفیت 320 هزار 
تن در سال و پیوستن به بازار جهانی و رشد اقتصادی و همچنین جذب 

مدیرعامل صنایع فوالد کرمان در گفت و گو با چیالن:

فوالد کرمان در مسیر توسعه پایدار 
و مسئولیت اجتماعی حرکت می کند



57

w
w

w
.c

hi
la

no
nl

in
e.

co
m

گفت وگـو

نیروی کار بیشتر و کمک به رفاه و رشد اقتصاد خانوده ها از جمله اهداف 
اصلی طرح توسعه کارخانه نورد شرکت صنایع فوالد کرمان می باشد.
 فوالد کرمان طرح دیگری برای توسعه تعریف کرده است؟

همان طور که گفته شد شرکت صنایع فوالد کرمان در نگاه به آینده 
همواره رویکردی جهادی و رو به پیشرفت را بر پایه دانش و تالش 
برنامه های  با تحقق دیگر طرح ها و  امیدوار است که  داشته است و 
توسعه که از آن جمله می توان به احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی 
و کارخانه نورد 500 هزار تنی در آینده ای نه چندان دور اشاره کرد، 
به جایگاه شایسته خود در صنعت فوالد کشور و رشد اقتصادی آن 

دست یابد.

اهدافی  با چه  به نظر شما، مسئولیت اجتماعی شرکتی   
صورت می گیرد؟

الگوی مشخص شرکت ها  به یک  امروزه  اجتماعی  مفهوم مسئولیت 
تبدیل شده است و شرکت هاي معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع 
مفهوم، موضوعی  این  استراتژي شرکتی خود می بینند.  از  را جزیی 
است که هم اکنون در کشورهاي توسعه یافته و کشورهایی با اقتصاد باز 
به شدت از سوي دولت ها، شرکت ها، سازمان هاي بین المللی و مراکز 
علمی دنیا دنبال می گردد. طرح و توسعه این مفهوم در شرایط بحران 
فعلی اقتصاد ایران می تواند راهگشاي بسیاري از مشکالت اقتصادي و 

اجتماعی جامعه خصوصاً حوزه اشتغال و بهره وري نیروي کار گردد.
مسئولیت اجتماعی در شرکت، مجموعه ای از وظایف و تعهداتی است 
که سازمان باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه اي که در 
آن فعالیت می کند انجام دهد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها رویکردي 
است به جریان های اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی و حفاظت از 
منافع ذینفعان، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تغییر نگرش هاي 
و  (هوا  آلودگی  کنترل  همچون  مقوالتی  به   جوامع  است.  شخصی 
صوت)، ایمنی و سالمت محیط کار، فرصت هاي برابر استخدامی براي 

اقلیت ها و زنان و کیفیت ایمنی تولیدات توجه می کنند. 
بازار  اقتصادی  نیاز  ورای  چیزی  با  سازمان ها   امروز  گفت  می توان 
آن  از  بعضی  و  دارد  همراه  به  را  مسئولیت هایی  که  هستند  روبرو 
ترتیب  به جامعه می باشند. بدین  تا حد زیادي مربوط  مسئولیت ها 
شرکت ها موفقیت و تداوم حیات خود را در گرو مسئولیت در برابر 
محیط اجتماعی می بینند. در این صورت مسئولیت اجتماعی نه تنها 
سیاستی هزینه بر نیست بلکه نوعی سرمایه گذاري انسانی و اجتماعی 

تلقی می شود.

ایفای  در  کرمان  فوالد  صنایع  شرکت  رویکرد  و  اهداف   
مسئولیت های اجتماعی چیست؟

قاعده  از  نیز  )بردسیر(  کرمان  فوالد  صنایع  راستا شرکت  همین  در 
مستثنی نبوده و با رویکردی وسیع و مستمر و با به کارگیری نهایت 
و  تاثیرگذار  انکار،  قابل  غیر  نقشی  افزاری  سخت  و  اقتصادی  توان 

ارزشمند در قبال این مقوله داشته است و از آنجا که درک ضرورت 
پایدار  توسعه  سازمان،  اجتماعی  مسئولیت های  به  دادن  اهمیت  و 
این دو  است،  به همراه داشته  برای سازمان  را  پیشرفت  و  اقتصادی 
)مسئولیت های اجتماعی و توسعه پایدار( جزء جدایی ناپذیری از ارکان 

شرکت صنایع فوالد کرمان )بردسیر( به حساب آمده اند.
مسئولیت های اجتماعی شرکت را می توان به دو قسمت درون سازمانی 
و برون سازمانی تقسیم کرد و شرکت صنایع فوالد کرمان تواَمان و به 

صورت جدی  و اصولی به هر دو قسمت پرداخته است.

 آقای دکتر، برخی اقدامات صورت گرفته در این خصوص را 
بفرمایید؟

از جمله اقداماتی که برای رسیدن به اهداف مسئولیت های اجتماعی 
درون سازمانی شرکت می توان به آن اشاره کرد پروژه کارخانه جمع 
آوری گرد و غبار، به منظور جذب آالیندگی های کارخانه فوالدسازی 
صنایع فوالد کرمان است که از سال 1394 کلید خورد و در نیمه دوم 
سال 1396 پایان یافت و اکنون به بهره برداری رسیده است. این پروژه 
بلکه سبب کاهش  را تضمین می کند  تنها سالمت محیط کاری  نه 
نهایتا سالمت محیط زیستی را که در آن  آلودگی هوا در منطقه و 

زندگی می کنیم را در پی خواهد داشت.
ایمنی و بهداشت در محیط کار و کیفیت محصول تولیدی در صنایع 
به عنوان مسئولیت  فوالد کرمان، دو مقوله مهم دیگرند که شرکت 
اجتماعی درون سازمانی به صورت جدی به آن پرداخته است و اخذ 
گواهی نامه ها و استانداردهای متعدد کشوری و جهانی و رسیدن به 

رتبه های برتر خود گواه این مدعا است. 
مسئولیت های اجتماعی برون سازمانی شرکت صنایع فوالد کرمان در 
قبال اجتماع و شهروندانی که در آن زندگی می کنند بخش دیگری از 
این مسئولیت ها است که پرداختن به آن ها و رسیدن به این اهداف 
نه تنها موجب توسعه پایدار سازمان می شود بلکه پیشرفت و آبادانی و 

بهبود کیفیت زندگی شهروندان در جامعه را به همراه خواهد داشت.
شرکت صنایع فوالد کرمان سرمایه گذاری و فعالیت های گسترده ای را 
در خصوص اهداف اجتماعی و شهری در منطقه به انجام رسانده است 
که به بار نشستن درخت تنومند مسئولیت های اجتماعی سازمان و رشد 
و بالندگی جامعه مان را امروز نظاره گریم و میراث معنوی آن اقتصادی 
پویا و جامعه ای با نشاط و سالم است که شایسته هر انسانی است. از 
جمله این اهداف و فعالیت ها می توان به این موراد اشاره کرد:کمک 
و  بهزیستی، حامی مسابقات  پوشش  از خانواده های تحت  و حمایت 
تیم های ورزشی، حامی جشنواره های فرهنگی و هنری، مشارکت در 
ساخت پروژه های شهری که اخیرا پروژه طراحی و ساخت پارک بانوان 
در شهرستان بردسیر با پیشنهاد شهرداری بردسیر و استقبال شرکت 
صنایع فوالد کرمان و با رویکرد به وجود آوردن فضاها و امکانات رفاهی 
بیشتر برای بانوان در اجتماع در دستور کار قرار گرفت که هم اکنون 

پروژه به پایان رسیده و آماده بهره برداری می باشد.
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مدیرعامل دیرگداز آذر در گفت و گو با چیالن

تحریم ها مصرف تولیدات داخلی نسوز را افزایش 
داده است

 مهندس آتش انتظامی، مدیر عامل دیرگداز آذر در گفت و گو با 
چیالن به چگونگی شکل گیری این شرکت پرداخت و گفت: دیرگداز 
آذر به همت جمعی پنج نفره از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در سال 
1372 شکل گرفت و این شرکت در حال حاضر، با 25 سال سابقه، دو 
سایت جداگانه یکی برای تولیدات آلومینایی و دیگری برای تولیدات 

منیزیتی در شهرک صنعتی رازی اصفهان در اختیار دارد.

 آقای انتظامی، دیرگدازآذر از چه طرح توسعه و ظرفیتی 
برخوردار است؟

است  سال  در  تولید  هزارتن  حاضر، هشت  حال  در  شرکت  ظرفیت 
و با اجرایی شدن طرح توسعه به دو برابر ظرفیت می رسیم. اگرچه 
خاطر  به  اما  بومی است  توسعه  طرح های  مکانیکی  تمامی تجهیزات 
محدودیت های مالی و تحریمی که به وجود آمده در تکمیل طرح های 

توسعه دچار مشکالتی شده ایم.

 آیا توجه به تولید داخلی در دوره تحریم بهتر می شود؟
یکـی از اثـرات مثبـت تحریم ها این اسـت که شـرکت هایی که حاضر 
نبودنـد تولیـدات داخلـی را بکار گیرنـد، امروزه ایـن کار را می کنند و 
جالـب اسـت که ایـن تولیدات با یک سـوم قیمت خارجـی و با همان 
کیفیـت در داخـل بومی سـازی می شـود. بـرای مـا افتخـار اسـت که 
فـوالد مبارکـه که باالتریـن کیفیت و دقـت را دارد و بهترین نسـوزها 
را اسـتفاده می کنـد در این مقطـع از تولیدات الووینی سـاخت داخل 
اسـتفاده می کننـد چراکـه مـا موفـق شـدیم بعـد از جلـب نظـر آنها 
بـه تازگـی سـفارش جدیـدی از ایـن شـرکت دریافـت کنیـم. از آن 
سـو بـا شـرکت هایی ماننـد فوالد خراسـان نزدیک به 15سـال اسـت 
کـه سـابقه همکاری داریم و سـنگ های معـادن الووینی این شـرکت 
کـه در نی ریـز فـارس اسـت را مـورد خردایـش، دانـه بنـدی و پخت 
قـرار می دهیـم و بـا کیفیتـی که مـورد نیاز فوالدی ها اسـت بـه آنها 

می دهیم. تحویـل 



59

w
w

w
.c

hi
la

no
nl

in
e.

co
m

گفت وگـو

 میزان سرمایه گذاری در طرح توسعه را بفرمایید؟
تا کنون حدود دو و نیم میلیارد برای طرح توسعه سرمایه گذاری شده 
نیاز است و حداقل یک سال طول  است و حدود یک میلیارد دیگر 
می کشد تا این طرح به نتیجه برسد. همان گونه که اشاره شد، در حال 
حاضر مقداری با مشکل نقدینگی مواجه هستیم. همان گونه که بیشتر 
کارشناسان اشراف دارند، خیلی از مسائل تحریم در برجام مرتفع نشد. 
وقتی که ارتباط بانکی برقرار نباشد در خرید مواد اولیه با مشکالتی روبرو 
می شویم و اگرچه این تحریم ها برای ما تازگی ندارد ولی در بخش نقل 
و انتقال بانکی و کشتیرانی دچار محدودیت هایی شده ایم که امیدواریم 

دولت به راه حلی برای مرتفع ساختن آن برسد.

 مهمترین مشکالت صنعت نسوز کشور در حال حاضر چیست؟
در شرایط فعلی یکی از مشکالت صنعت نسوز، تأمین مواد اولیه است 
که از خارج از جمله چین وارد می شود و با محدودیت هایی که اخیراَ 
مواجه شده ایم، احتماال با مشکالتی مواجه خواهیم شد بدین علت 
سعی می کنیم تا جایی که امکان دارد مصارف وارداتی را به حداقل 
برسانیم و با استفاده از تولیدات داخلی و معدن هایی که در داخل وجود 

دارد نیازها و مواد اولیه را تامین کنیم. 

 آیا معادن نسوز در کشور امکان تأمین تمامی مواد اولیه 
دارد؟

باید این نکته را در نظر داشته باشیم که معادن نسوز در کشور محدود 
است و از کیفیت الزم نیز برخوردار نیست. در این خصوص با شرکت های 
فوالدی در حال رسیدن به راهکارهایی برای به بهره وری رساندن معادن 
نسوز هستیم.)ببینید حذف شود( تولیدات نسوز یا منشأ آلومینی و یا 
منیزیتی دارند. در داخل معادن منیزیت وجود دارد ولی دسترسی به 

ماده آلومینی پر عیار مشکل است.

 آیا صنعت نسوز کشور قادر به تأمین داخلی هست؟
خوشبختانه شرکت های داخلی در صنعت نسوز کشور، این توانمندی را 
پیدا کرده اند که حدود 95 درصد نیازهای فوالدی ها را تأمین کنند و حتی 
به تازگی سرمایه گذاری در تولید قطعات خاص همانند دریچه کشویی 
شروع شده است و این نمونه ها در اصفهان با کیفیت خوب و همانند 
شرکت های خارجی و حتی بهتر از آنها در حال تولید است. این جای 
امیدواری دارد که علی رغم محدودیت هایی که کشور با آن مواجه بوده 
صنعت نسوز توانسته خود را با نیازهای کشور پیش ببرد. در حال حاضر، 
نسوز مورد نیاز حدود 22میلیون تن فوالد، در داخل تأمین می شود. ما در 
شرایط فعلی سفارش های زیادی داریم که اگر مواد اولیه را به موقع تأمین 
کنیم شرایط بسیار خوبی از نظر تولید در سال جاری خواهیم داشت.

اولیه چه  مواد  تأمین  از  غیر  به  نسوز   مشکالت صنعت 
موارد دیگری است؟

 تغییرات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی مشکالت زیادی به وجود آورده 
است چون یکباره قیمت ها سه برابر می شود. قرارداد فوالدی ها بلند 
مدت است و ما قراردادهایی با شرکت های فوالدی که اوایل سال یا 
ماه های پیش اخذ کردیم با نرخ دالر آن موقع بود، خب بعد از نوسانات 

با آنها وارد گفتگو شدیم تا قرارداد تعدیل کنند اما تا اخذ موافقت این 
قضیه به خودی خود زمان بر است و این فاصله موجب می شود که 
و  نرخ روز است  به  برعکس  نباشد ولی هزینه ها  روز  نرخ  به  فروش 
آن هم به صورت نقد! بنابراین تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت برای 
تولیدکنندگان مشکالتی به وجود می آورد زیرا تولید ما خاص و براساس 
نیاز مصرف کننده است و تا بخواهیم خودمان را با این روند وفق دهیم 
دچار ضرر و زیان می شویم. باالخره ما با این فاصله قیمتی که وجود 
دارد باید سفارش دهیم، خرید کنیم، ثبت سفارش و تامین اعتبار شود 
و بارگیری کشتی صورت گیرد که با این تحریم ها بارگیری طوالنی و 
هزینه های کشتیرانی هم که باال رفته ما را در شرایطی قرار می دهد که 
از یک طرف قرارداد داریم و از طرفی هم سفارش را باید به موقع برسانیم. 
همچنین در بحث اعتصاب کامیون داران نیز مشکالتی برای ما پیش آمد.

 چه انتظاری از دولت و وزیر جدید صنعت دارید؟
جنس ونوع محصوالت نسوز مخصوص صنایع فوالد است و اگر مشکلی 
برای تأمین نسوز به وجود آید تولید فوالد دچار اختالل میشود مگر 
حمل  مشکل  با  اگر  هم  آن  که  شود  وارد  خارج  از  قبل  مثل  اینکه 
مواجه شوند قادرنخواهند بود کار کنند. از وزارتخانه انتظار داریم که ما را 
در اولویت خاصی قرار دهد این در حالی است که برخی مواد اولیه نسوز 
را در اولویت سه قرار دادند و سیستم یکپارچه بانک مرکزی هم برای 
ما مشکل ساز شده است . بدین صورت که اگر یک برگه چک عقب یا 
دچار مشکل شود در تمام بانک ها صاحب حساب دچار مشکل می شود 
مشکالتی مثل عدم دریافت دسته چک، تسهیالت و ضمانت نامه که با 

این شرایط کار تولیدکننده بسیار سخت می شود.

چگونه  نسوز  صنایع  صادرات  وضعیت  حاضر،  حال  در   
است؟ 

نیاز خاص  صادرات ما خاص است و هر کارخانه فوالدسازی در دنیا 
خود را دارد. تا جایی که اطالع دارم در کشورهایی مثل چین، ژاپن و 
کره جنوبی شرکت ها مجاز به صادرات مستقیم نیستند بلکه از طریق 
شرکت های بازرگانی صادرات خود را انجام می دهند. در صنعت نسوز 
کشور، یک چنین تشکل واحدی وجود ندارد و حتی مشاهده می کنیم 
که شرکت های فوالد نیز نه در قالب یک تشکل بلکه هر کدام به صورت 

مستقیم صادرات دارند.

 پیشنهاد شما به همکاران خود در صنعت نسوز و فوالد در 
شرایط تحریم اقتصادی چیست؟ 

ما شرایط خاصی پشت سر می گذراندیم. در تحریم قبلی اگرچه نرخ ارز 
زیاد شد ولی شرکت ها نقدینگی داشتند و سیستم معامالت با پرداخت 
چند ماهه کار می کرد و همه با هم همکاری داشتند ولی االن رفتار 
معامالتی شرکت ها با هم تغییر کرده و اکثر شرکت ها می گویند تا 
پول نقد دریافت نکنند حاضر به فروش کاال نیستند در صورتی که ما 
درگذشته چک شش ماهه می دادیم . ما به عنوان مسئول شرکت باید 
روحیه همکاران خود را باال ببریم چرا که در گذشته نیز مشکالت مشابه 
را یکی یکی پشت سر گذاشتیم. این موضوع مهم است که افکار منفی  
و ناامیدکننده را کنار بگذاریم و همه با هم برای اعتال و سربلندی ایران 

عزیز بکوشیم.   



معاون برنامه ریزی فوالد تکنیک در گفت و گو با چیالن خبر داد:

مطالعات تولید محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال
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مهندسی  شرکت  ریزی  برنامه  معاون  نژاد،  محجوب  مهران   
بین المللی فوالد تکنیک و مشاور طرح جامع فوالد کشور در مصاحبه 
با خبرنگار چیالن گفت: یکی از اقداماتی که فوالد تکنیک در راستای 
تکمیل طرح جامع فوالد کشور در دست انجام دارد مطالعات تولید 
محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال است. معاون برنامه ریزی شرکت 
توجه  با  داشت:  اظهار  مطلب  این  بیشتر  توضیح  در  تکنیک  فوالد 
به عنوان متولی طرح جامع فوالد کشور و  به رسالت فوالد تکنیک 
پایش های سالیانه، نتایج توسعه صادرات و ارتقاء ارزش افزوده زنجیره 
فوالد کشور طی سالیان گذشته سبب شد مطالعات تولید محصوالت با 

ارزش افزوده باال در دستور کار قرار گیرد. 

توازن نسبی در زنجیره فوالد کشور برقرار شده است
محجوب نژاد یکی از دستاوردهای طرح جامع فوالد را برقراری توازن 
نسبی در زنجیره فوالد عنوان و مطرح کرد: در آغاز تدوین طرح جامع 

فوالد کشور در سال 1392، زنجیره فوالد کشور  با شرایط عدم باالنس 
روبرو بود. صادرات 26 میلیون تن سنگ آهن، در مقابل کمبود گندله 
و کنسانتره در زنجیره فوالد وجود داشت درحالی که طی 5 سال اخیر 
گندله  کنسانتره،  تولید  و  برقرار شده  فوالد  زنجیره  در  نسبی  توازن 
است  یافته  افزایش  فوالد  زنجیره  توازن  راستای  اسفنجی در  آهن  و 
به گونه ای که عالوه بر صادارت محصوالت میانی، صادرات شمش فوالد 
نیز طی دو سال آخر افزایش قابل توجهی داشته که این میزان در سال 

96 معادل 6.8 میلیون تن بوده است.

از دست دادن فرصت جذب ارزش افزوده با صادرات محصوالت 
نیمه نهایی

معاون برنامه ریزی شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک با تاکید 
بر این نکته که در شرایط کنونی وضعیت ارزش افزوده در زنجیره تولید 
فوالد کشور نسبت به گذشته شرایط مناسب تری پیدا کرده و این 
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دستاورد مهمی است، عنوان کرد: ادامه این روند باالخص در خصوص 
صادرات شمش فوالد به عنوان ماده اولیه محصوالت با  ارزش افزوده 
باال می تواند در آینده تبعاتی را در جهت توسعه صنعت فوالد کشور 
و اثرگذاری بر ارزش افزوده زنجیره فوالد کشور داشته باشد و این در 
حالی است که طبق آخرین آمار سال 96 به میزان تقریبی 3 میلیون 
انواع  قبیل  از  باال  افزوده  ارزش  دارای  فوالدی  محصوالت  انواع  تن 
ورق های صنعتی و خودرو، لوله های بدون درز، انواع ریل، کالف های 
صنعتی و مهندسی، فوالدهای کیفی، آلیاژی،  ضد زنگ و... به کشور  
به  این مرحله صادارت شمش فوالد  تعبیری در  به  وارد شده است. 
عنوان ماده اولیه به سایر کشورها و واردات محصوالت نهایی و کیفی 
باعث شده فرصت جذب ارزش افزوده در این مرحله که بسیار قابل 

توجه نیز است در اختیار سایر کشورها قرار گیرد.

ارزش افــزوده باالتر و اثــرات آالینــدگی کمتــر با تولید 
محصول نهایی

محجوب نژاد اظهار داشت: در حلقه های پایین دست و نهایی  زنجیره 
و  نهایی  به محصوالت  فوالد  تبدیل شمش  مراحل  باالخص  فوالدی 
محیط  آالیندگی  کمتر  اثرات  و  توجه  قابل  افزوده  ارزش  کیفی، 
با  فوالد  زنجیره  باالدست  مقابل در حلقه های  در  و  زیست شاهدیم 
واحدها،  بین  مواد  جایی  جابه  تولیدی،  واحدهای  جانمایی  به  توجه 
تکنولوژی های موجود و ... در کشور ارزش افزوده به نسبت کمتر و 
که  می گیرد  صورت  حالی  در  مهم  این  و  داریم  بیشتری  آالیندگی 
افزوده  ارزش  تولید محصوالت  به  یافته  توسعه  و  کشورهای صنعتی 
باال اهمیت بسزایی داده و آن را در داخل کشورشان مصرف کرده و یا 

صادر می نمایند. 

همکاری مشترک فوالد تکنیک، ایمیدرو و شرکت ملی فوالد 
برای تکمیل مطالعات تولید محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال 
معاون برنامه ریزی شرکت مهندسی فوالد تکنیک ادامه داد: مطالعات 
و  ایمیدرو  همکاری  با  باال  افزوده  ارزش  با  فوالدی  تولید محصوالت 
شرکت ملی فوالد ایران در قالب مطالعات تکمیلی طرح جامع فوالد 
کشور آغاز شده و رسالت آن بدین قرار است که بسته های سرمایه گذاری 
شامل مطالعات بازار، مطالعات اقتصادی، فنی، تکنولوژیکی و جانمایی 
واحدهای تولیدی محصوالت ارزش افزوده باال تهیه شود و در اختیار 
سرمایه گذاران قرار گیرد. این امر کمک خواهد کرد سرمایه گذاران 
صنعت فوالد از محل مجوزهای مازاد موجود در زنجیره فوالد کشور به 
سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باال هدایت شوند. محجوب نژاد 
اشاره کرد: فاز اول، مطالعات بخش بازار داخلی و خارجی می باشد که 
امکان مصرف داخل و صادرات محصوالت بررسی می شود و ظرفیت 

اقتصادی تولید محصوالت با ارزش افزوده باال محاسبه می گردد.
وی افزود یکی از مهمترین موضوعات در این بخش هم افزایی بین 
و  می باشد  فوالدی  محصوالت  کنندگان  تولید  و  کنندگان  مصرف 
کلیه ارگان های ذیربط می بایست جهت رسیدن به اهداف فوق الذکر 
تولید  مثال در حالی که ظرفیت  برای  باشند.  تعامل مناسب داشته 
ریل در کشور ایجاد شده بود وزارت راه و شهرسازی همزمان اقدام به 
واردات این محصوالت از خارج کشور می کرد که البته در حال حاضر با 

تعامالت صورت گرفته اقدامات موثری صورت گرفته است.
محجوب نژاد در پایان خاطرنشان کرد: برای صادرات و ورود به بازارهای 
جهانی باید با کشورهای صاحب تکنولوژی ماننده ژاپن، کره جنوبی 
رعایت  مستلزم  امر  این  و  کنیم  رقابت  اروپایی  مطرح  کشورهای  و 
بازاریابی  و  با سایر کشورها  تعامل  برندسازی،  استانداردهای جهانی، 
بین المللی خواهد بود که می بایست تمهیدات الزم در این زمینه به عمل آید.
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مدیرعامل فوالد غدیر نی ریز در گفت و گو با چیالن:

از تکنولوژی ایرانی PERED و توان ساخت داخل 
بهره برده ایم

  علیرضا زاهدیان، مدیرعامل فوالد غدیر نی ریز که یکی از 7 
طرح فوالد استانی به ظرفیت 800 هزار تن بوده و با سرمایه  گذاری 
بیش از 3450 میلیارد ریالی در بهمن ماه 1396 به بهره برداری رسیده 
است، در خصوص وضعیت فعلی و طرح های توسعه این شرکت به 
چیالن گفت: سرمایه گذاری اولیه طرح فوالد نی ریز توسط ایمیدرو 
در سال 93 سرمایه  انجام شد.  در سال 86  و  فوالد  ملی  و شرکت 
گذاری غدیر وارد مشارکت در این طرح استانی شد و از آن زمان به 
بعد همکاری خود را با ایمیدرو و شرکت ملی فوالد ایران ادامه داد به 
گونه ای که امروز شرکت سرمایه گذاری غدیر 65 درصد سهام فوالد 
غدیر نی ریز را دارد و سهم ایمیدرو در این طرح به 35 درصد رسیده 

است.

زاهدیان خاطرنشان کرد: طرح احیاء مستقیم فوالد نی ریز با تکنولوژی 
کامال ایرانی پرد PERED راه اندازی شده که دانش فنی آن متعلق به 
شرکت ایرانی MME است و از این رو انتخاب تجهیزات نیز توسط 
کارشناسان ایرانی انجام شده و تجهیزات هم با انتخاب آنها بوده است. 
لذا تجهیزات این کارخانه در بخش احیا عمدتا ساخت داخل بوده و 
برخی از آنها همچون کمپرسورها با هماهنگی مجری پروژه از دیگر 

کشورها وارد شده است. 

سه طرح توسعه در غدیر نی ریز تعریف شده است
مدیرعامل فوالد غدیر نی ریز به طرح های توسعه  این مجموعه نیز 
اشاره کرد و گفت: در کنار واحد آهن اسفنجی800 هزار تنی، یک 
پروژه فوالد یک میلیون تنی با سرمایه  گذاری بیش از 11 هزار میلیارد 

ریال نیز تعریف شده که پیشرفت فیزیکی آن 32 درصد می باشد.
یکی دیگر از طرح های توسعه ای فوالد غدیر نی ریز، افزایش ظرفیت 

واحد آهن اسفنجی است. همچنین یک پروژه گندله سازی هم تعریف 
کرده ایم که به دنبال اخذ مجوزهای آن هستیم و انتظار می رود پروژه 
برداری برسد و گندله  بهره  به مرحله  تا سال آینده تکمیل و  فوالد 
سازی نیز در صورت اخذ مجوزها تا سال آینده، ظرف 2 سال عملیاتی 

می شود.

تا پایان سال به تولید 700 هزار تن دست خواهیم یافت
زاهدیان با بیان اینکه واحد آهن اسفنجی این شرکت در 6 ماهه نخست 
موفق به تولید 350 هزار تن شده است گفت: با توجه به هدف گذاری 
تولید 700 هزار تن آهن اسفنجی تا پایان سال، عملکرد 6 ماهه حاکی 

از آن است که برنامه محقق شده است.

فوالد غدیر نی ریز جانمایی خوبی در میان طرح های استانی 
داشت

وی با بیان این مطلب که همواره انتقاداتی به طرح های 7 گانه استانی 
داشت:  اظهار  بوده،  وارد  اقتصادی  صرفه  و  ها  جانمایی  درخصوص 
درمجموع می توان گفت طرح فوالد غدیر نی ریز شرایط بهتری هم به 
لحاظ نزدیکی به معادن و هم از نظر قرار گرفتن در مسیر توسعه خط 
آهن سیرجان به شیراز دارد. همچنین آب مورد نیاز مجموعه از سد 
چشمه عاشق با ذخیره آب مناسب و گندله مورد مصرف هم از گل گهر 

که در 70 کیلومتری کارخانه قرار دارد تامین می شود.
وی درباره کیفیت گندله ارسالی به کارخانه نیز به چیالن گفت: کاهش 
کیفیت گندله تحویل داده شده به واحدهای احیا مستقیم داخلی را 
تایید می کنیم اما قول های مساعدی برای ارتقاء کیفی محصول از 

سوی گندله سازان داده شده است.
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ماه سال جاری بود که پس از برگزاری مجمع 
فوق العاده انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و اصالح اساسنامه 

این انجمن در خصوص ترکیب هیئت مدیره، انتخابات آن برگزار شد و هفت عضو 
دوره جدید هیئت مدیره انجمن انتخاب شدند. اعضایی که براساس اساسنامه جدید، ترکیبی 

جالب توجه در رسته های 5 گانه از بخش کامال خصوصی فوالد ایران در کنار فوالدسازان خصوصی شده 
سال های اخیر را تشکیل داده اند. یک ترکیب استراتژیک، هدفمند و عملگرا که می تواند الگوی انتخاب در 

میان سایر تشکل های مهم کشور نیز باشد. اعضایی که قصد دارند سکان تشکل برتر صنفی کشور در ارزیابی اتاق 
بازرگانی ایران را در مسیر ارتقاء  وضعیت صنعت فوالد کشور و البته افزایش منافع مشروع فوالدی ها هدایت کنند.

به گمان بسیاری از ناظرین تحوالت صنفی و صنعتی کشور و همچنین فعاالن فوالد ایران، نتیجه انتخابات اخیر هیئت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران حاوی یک پیام مهم از سوی اعضاء بود و آن لزوم یکپارچگی در زنجیره فوالد ایران است. این 

یکپارچگی این بار به وضوح در میان هفت عضو دوره هفتم هیئت مدیره انجمن فوالد دیده می شود و دیدگاه های آنان در خصوص 
برآورده شدن منافع کل زنجیره فوالد ایران بسیار به یکدیگر نزدیک است.

در نخستین جلسه این هیئت مدیره، با رای تمامی اعضاء دکتر بهرام سبحانی که در آن زمان هنوز استعفایش از مدیرعاملی 
فوالد مبارکه اصفهان رسانه ای نشده بود، مجددا به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران انتخاب شد. 
دکتر سبحانی از موسسین انجمن در سال 1380 بوده و به جز یک دوره، در تمامی دوره ها عضو هیئت مدیره انجمن بوده 
است. وی همچنین سابقه ریاست هیئت مدیره انجمن از از سال 92 تا 95 را در کارنامه کاری خود دارد. همچنین در این 
جلسه، سید بهادر احرامیان، مدیرعامل جوان و خوش فکر فوالد یزد نیز به عنوان نایب رئیس و اسداهلل فرشاد، مدیرعامل 

با سابقه آهن و فوالد غدیرایرانیان و مغز متفکر توسعه زنجیره فوالد ایران هم به عنوان خزانه دار انجمن انتخاب شدند. 
سید رسول خلیفه سلطانی نیز با اجماع تمامی اعضای هیئت مدیره، همچنان در سمت دبیر انجمن فوالد باقی ماند.

در این شماره نشریه چیالن که اولین شماره نشریه پس از انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران است، گفتگوهای کوتاهی با آن ها داشته ایم و برنامه های دوره جدید 

انجمن و دیدگاه های آنان نسبت به مسائل صنعت و بازار فوالد کشور و راهکارهای حل 
آنها را جویا شده ایم که در صفحات آتی مطالعه خواهید کرد.
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پرونده هیئت مدیره

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران از محورهای فعالیت انجمن در دوره جدید رونمایی کرد:

توسعه صادرات، ارتقای کیفیت، تقویت هماهنگی 

 دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در 
گفت و گو با چیالن از برنامه ها و دستور کار جدید انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران در دوره جدید هیئت مدیره رونمایی کرد و با مقایسه جایگاه 
و ساختار انجمن با تشکل های مشابه در سایر کشورهای برتر فوالدساز 
جهان گفت: انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران همچون سایر انجمن های 
صنفی فوالد در دنیا یکسری مسئولیت ها و رسالت هایی دارد که بیشتر 
در راستای حفظ منافع اعضای خود می باشد. برخی از این رسالت ها 
دائمی است و برخی هم در دوره های زمانی خاص خود شکل می گیرد.

دکتر سبحانی افزود: در دوره فعلی انجمن و شرایط کنونی تولیدکنندگان 
فوالد، ارتقاء سطح آگاهی، توسعه سطوح تکنولوژیکی و فنی، اطالع 
انتشار نشریات و  رسانی به اعضا به شکل های مختلف چه از طریق 
خبرنامه ها و چه برگزاری همایش های سالیانه و دوره ای از دیگر اهداف 

و رسالت های انجمن می باشد.

وی ادامه داد: عالوه بر این یکی از اهداف انجمن، ارتقاء کیفیت فوالد 
ایران به دور از نگاه بنگاه محور است چراکه فوالد صادراتی از ایران فارغ 
از اینکه در کدام بنگاه تولید می شود، با نام ایران صادر می گردد. لذا 
یکی از رسالت های انجمن تعریف استاندارد پذیرفته شده و عملیاتی 
بنگاه و هم سازمان  برای  به گونه ای که هم  ایران است  برای فوالد 

استاندارد قابل قبول باشد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران همکاری با انجمن های فوالد 
کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه تحت عنوان کنفدراسیون 
همایش های  برگزاری  و  منطقه  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن های 
و  تکنولوژیکی  و  فنی  اطالعات  تبادل  به منظور  ای  و دوره  مشترک 
تجاری و بازاریابی را از دیگر اقدامات برون مرزی انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران برشمرد که این تشکل به دنبال آن است و تصریح کرد: 
انجمن می تواند در بحث مبادالت تجاری با همکاری دولت ها اقدامات 

خوبی با کشورهای همسایه داشته باشد که این امر در دستور کار است.

وی یکی از رسالت های مهم دیگر انجمن را ارائه آمار و اطالعات صحیح 
و موثر و به موقع به تصمیم گیران دانست و تاکید کرد: یکی از دالیلی که 
در چند ماهه اخیر سبب شد دستورالعمل های بعضا متناقضی از سوی 
سازمان های مختلف صادر، باطل یا جایگزین شود، عدم اطالع رسانی 
دقیق و کانالیزه شده اطالعات از طریق انجمن است. زمانی که اطالعات 
از طریق کانال درستی به دست مسئولین نرسد ممکن است برمبنای 
اطالعات غلط و جهت دار، تصمیماتی اخذ شود که به نفع صنعت و 
مملکت نباشد. بنابراین یکی از مسئولیت های اساسی انجمن به عنوان 
یک نهاد مردمی و غیر انتفاعی و قانونی این است که آمار و اطالعات 
درست و دسته بندی شده را از وضعیت فوالد کشور به صورت مدون و 
دوره ای در اختیار وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه و تصمیم گیران 
قرار دهد تا تصمیمات مبتنی بر اطالعات واقعی و کارشناسی شده باشد 

و باعث آشفتگی در صنعت فوالد نشود.

دکتر سبحانی در خصوص تضاد منافع در زنجیره فوالد هم به چیالن 
گفت: این تضاد در صنعت فوالد آنچنان زیاد نیست البته زمانی که بازار 
از تعادل خود خارج می شود، امکان کاهش سود یک حلقه زنجیره و 
افزایش سود حلقه دیگر وجود دارد برای نمونه وقتی که قیمت محصول 
نهایی به واسطه تضعیف تقاضا کم می شود، در چنین شرایطی اعتراض 
برخی اعضا را خواهیم داشت که به اعتقاد من این تضاد منافع نبوده بلکه 
به نوعی تغییر در حاشیه سود است که نیازمند مدیریت و هماهنگی 
می باشد. با این حال یکی دیگر از وظایف انجمن برقراری این هماهنگی 
میان اعضا و در طول زنجیره است تا آسیبی به مجموعه ها نرسد. البته 
این کار در چند سال گذشته از سوی انجمن انجام شده که به طور مثال 
تعیین نسبت های قیمتی زنجیره فوالد بر اساس نرخ محصوالت فوالدی 

یک نمونه از این اقدامات است.
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خزانه دار انجمن تولیدکنندگان 
فوالد به چیالن خبر داد: 

دفتر مطالعات اقتصادی در 
انجمن ایجاد می شود

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان 

فوالد در گفتگو با چیالن مطرح کرد:

همگرایی صنفی و هم افزایی
 صادراتی در صدر برنامه های انجمن

  اسداله فرشــــاد، خزانـــه دار و عضو هیــئت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره به اینکه انتظار اعضای 
انجمن، قرار گرفتن این تشکل در جایگاه واقعی خود است گفت: 
اولیه،  مواد  تامین  تقاضا،  و  عرضه  درخصوص  جدی  مشکالت 
قیمت و تنظیم بازار در میان واحدها به ویژه واحدهای نوردی 
ضرورت  حوزه،  این  طوالنی  سابقه  به  توجه  با  که  دارد  وجود 
دارد چشم انداز کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی برای هر 
از رسته ها و همچنین در کل زنجیره فوالد تدوین شود.  یک 
وی افزود: این موضوع از رسالت های انجمن می باشد و باید با 
بهره گیری از دیدگاه ها و نقطه نظرات فعاالن رسته های مربوطه 
تدوین شده و در اختیار وزارت صمت و کمیته تنظیم بازار قرار 
گیرد. با این اقدامات، انجمن بازوی مشورتی و مغز متفکر تنظیم 
بازار خواهد شد تا هم منافع تولیدکننده و هم مصرف کننده 

حفظ شود و عدالت در بازار توسعه و بسط پیدا کند.
فرشاد خاطرنشان کرد: ضرورت دارد در جهت ارتقا تکنولوژی 
گام های موثری برداشته شود و از تجربیات و دانش کارخانجات 
پیشکسوت بهره برده شود چرا که این مهم در شرایط تحریم به 
نفع اعضای انجمن می باشد. نکته دیگری که در انجمن بایستی 
ایجاد دفتر  به آن توجه ویژه داشت، بحث دانش و پژوهش و 
مطالعات اقتصادی به منظور توسعه سهم صادرات فوالد ایران 
است که این موضوع در شرایط رکوردی و با توجه به ظرفیت 

موجود کشور حائز اهمیت است.
فرشاد این نکته را نیز یادآور شد که بررسی صادرکنندگان برتر 
کشور نشان می دهد خانواده فوالد ایران ظرفیت مطلوبی برای 
توسعه  دولت سازوکار  است  کرد: الزم  تصریح  و  دارد  صادرات 
و تسهیل صادرات را با بهره گیری از  نقطه نظرات انجمن که 
عصاره جامعه فوالد کشور است، فراهم آورد چراکه ظرف 10 سال 
آینده صادرات ایران به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و در 
مجموع منطقه منا و بازارهای اروپا باید به 20 میلیون تن برسد.

 مهندس بهادر احرامیان، مدیرعامل فوالد یزد که هم در دوره قبل و هم 
در دوره جدید انتخابات هیئت مدیره انجمن، منتخب اعضای انجمن شد، در 
گفتگو با  چیالن  از راهبردهایی برای حل مسائل رقابتی بنگاه های خصوصی 
به ویژه دغدغه های نوردکاران سخن گفت. احرامیان خواستار همگرایی صنفی 
درون انجمن و رفع تعارضات تجاری بین بنگاهی و همچنین یکسان سازی 
شرایط رقابت در زنجیره فوالد شد و اظهار داشت: انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران به عنوان تشکل صنفی برتر کشور در حال حاضر موقعیت بسیار خوبی از 
لحاظ وزن و جایگاه برای تاثیرگذاری در سیاست های اقتصادی کشور دارد که 
با توجه به ترکیب واحدهای خصوصی و عمومی در دوره جدید هیئت مدیره 
انجمن، می توان به افزایش قدرت البی گری و شنیدن صدای فوالدی ها در 
مراجع تصمیم گیری و همگرایی بیشتر در درون انجمن برای رفع تعارضات 
تجاری بین بنگاهی و ایجاد تاثیر مثبت بر مداخالت دولت در سیاست گذاری 

صنعت فوالد امیدوار بود.
نایب رئیس انجمن مسائل اصلی پیش روی صنعت فوالد در سال جاری که 

می تواند با محوریت انجمن به آنها پرداخته شود، را چنین برشمرد: 
1- رفع تبعیض مراجع و ارگان ها میان واحدهای خصوصی تاسیس شده با 

واحدهای دولتی و یا خصوصی شده
2-  ایجاد زمینه رقابت سالم و عادالنه در صنعت فوالد و پرهیز از  برخورد 
دوگانه بین شرکت های دولتی و خصوصی در برخی ارگان های تحت کنترل 
دولت مانند بانک ها، بیمه و مالیات از طریق شفاف سازی و مطالبه گری از 

دولت وارگان ها 
3- رفع مشکالت ساختــاری بخــــش نورد گرم مقاطــع طویل به عنوان 

آسیب پذیر ترین حلقه زنجیره تولید فوالد کشور
4- تالش برای خارج کردن واحدهای دولتی از بازار داخل به سمت صادرات

جایگزین  محصوالتی  تولید  به  موجود  کوچک  واحدهای  برخی  هدایت   -5
میلگرد ساختمانی

6- تشکیل کنسرسیوم های صادراتی و اتحادیه های داخلی میان واحدهای 
موجود با هدف هم افزایی برای توسعه بازار

7- اطالع رسانی حداکثری در سطح کشور در مورد خطرات متوجه صنعت 
فوالد از ناحیه کاهش صادرات ناشی از تحریم های پیش رو و نیز رکود داخلی 
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کشانی در گفتگو با چیالن:

به رویکرد تشکلی 
وزیر جدید صمت امیدواریم

سلیمانی دو اولویت کاری انجمن را اعالم کرد:

تسهیل صادرات و اصالح مقررات 
تنظیم بازار 

 مهندس محمد کشانی، مدیر عامل فوالد خوزستان که در 
انتخابات اخیر، به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد انتخاب شد، در گفتگو با چیالن مهم ترین نقش انجمن را 
مشورت موثر و به موقع به دولت دانست و گفت: از ابتدای سال 
جاری و همزمان با خروج آمریکا از برجام، بخشنامه های متعدد 
و بعضا متناقض از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت 
مدیریت بازار داخلی و صادراتی صادر شد و این درحالی بود که 
تولیدکنندگان همواره این تذکر را به دولت می دادند که شتابزده 
تصمیم نگیرد و اگر قرار است نسخه ای برای فوالدی ها پیچیده 
شود حتما باید با مشورت انجمن فوالد به عنوان تشکل تخصصی 

این حوزه باشد.

کشانی ادامه داد: متاسفانه تذکرات دلسوزانه فوالدسازان شنیده 
از  فارغ  شد،  صادر  ماه  چند  این  در  که  بخشنامه هایی  و  نشد 
اشکاالت اساسی آن ها، منجر به توزیع رانت در بازار داخلی از یک 
سو و کاهش صادرات فوالد ایران از سوی دیگر گردید. به عبارت 
دیگر فوالدسازان از فرصت طالیی که پیش رو داشتند تا بتوانند 
روند صادراتی را ارتقا داده و ارزآوری فوالد کشور را افزایش دهند، 

باز ماندند!

ابراز  ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
امیدواری کرد: خوشبختانه دکتر رحمانی، وزیر جدید صنعت، 
معدن و تجارت در اولین روز کاری خود و در جلسه با تشکل ها 
داشتند  ویژه  تاکید  موضوع  دو  روی  بر  مختلف  انجمن های  و 
که باعث امیدواری جامعه فوالد کشور شده است. اولین موضوع 
اخذ  هم  دوم  موضوع  و  بود  صادرات  از  درصدی  صد  حمایت 
مشورت از انجمن ها و تشکل های مربوطه در تصمیم گیری ها 
بود که با اجرای این دو اصل، تحول مثبتی در تولید و صادرات 

اتفاق خواهد افتاد. 

 نادر سلیمانی، مدیرعامل شرکت فوالد غرب آسیا که به تازگی و برای 
اولین بار منتخب فوالدسازان در انتخابات هیئت مدیره انجمن شده است، در 
گفت و گو با چیالن ضمن بیان اینکه هیئت مدیره انجمن باید نقش تاثیرگذار 
خود را برای حمایت از تولیدکنندگان نشان دهد، اظهار داشت: به اعتقاد من 
این اقدامات باید به صورت عملی باشد و نه فقط در حد حرف باقی بماند چرا 
که در صورت ایفای این نقش حمایتی، فوالد کشور آینده روشنی را به لحاظ 

توسعه اقتصادی خواهد داشت.

وی ایجاد یک ارتباط منطقی بین انجمن فوالد و نظام حاکمیتی و سیاستگذاران 
مثل مجلس و وزارت صمت را ازجمله خواسته های تولیدکنندگان فوالد عنوان 
و مطرح کرد: ایجاد این ارتباط سبب خواهد شد خواسته های تولیدکنندگان 
نتیجه سیاست گذاران در  به حاکمیت منتقل شده و در  به درستی  فوالد 

تصمیم گیری های خود دچار اشتباه و خطا نشوند.

وی درباره مهمترین اقدام اعضای جدید هیئت مدیره انجمن برای تولیدکنندگان 
در چند ماه اخیر نیز گفت: مهم ترین اقدام، بحث اصالحات دستورالعمل ها و 
بخشنامه های تنظیم بازار بوده است. خوشبختانه انجمن مسئله را به سمتی 
واقع شودکه می  این سیاست در میان مسئولین مورد قبول  برد که  پیش 
توان از نظام حاکمیتی و دستوری خارج شد و تصمیمات را بر اساس بررسی 
این  و  نمود  اتخاذ  انجمن  از  متشکل  تخصصی  ای  کمیته  کارشناسی  های 
به نظر من موثرترین اقدامی بوده است که در این چندماه انجام داده ایم. 

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد تصریح کرد: اقدام دیگری که 
توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد در دست اقدام می باشد، مسئله توسعه و 
تسهیل صادرات فوالد است. تولید فوالد کشور حدود 25 میلیون تن است و از 
این مقدار 9 تا 10 میلون تن مازاد است که باید صادر شود. اگر تولیدکنندگان 
موفق شوند که صادرات را با کمترین هزینه انجام دهند و با برطرف کردن 
برخی مسائل با بانک مرکزی، از طریق صادرات نیاز های داخلی خودشان را به 
لحاظ منطقی حل کنند، دیگر سربار دولت در تامین ارز مورد نیاز خود برای 

تولید نخواهند بود چراکه نیاز ارزی فوالد 100 تا 120 دالر در هر تن است.
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شهرستانی به چیالن خبر داد:
ایجاد کمیته های تحقیق و توسعه و فنی و 

مهندسی در انجمن

احمدی در گفتگو با چیالن تاکید کرد:
مشورت با تشکل ها پیش 
نیاز تدابیر دولتی برای 

فوالدسازان باشد  سید رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با 
بیان اینکه اعضای جدید هیئت مدیره انجمن تجربه عملیاتی در حوزه صنعت فوالد 
دارند، گفت: هیئت مدیره جدید انجمن رویکرد تولیدی دارند و اهداف بلندمدت 

صنعت فوالد را دنبال می کنند.

وی تاکید کرد: این اعضاء مایل هستند که عقب ماندگی های صنعت در بخش هایی 
نظیر بومی سازی، بهبود کیفیت و ارتباطات صادراتی را پیگیری و به جلو ببرند. به 
اعتقاد من با یک هم افزایی و ایجاد خودباوری، می توان خودکفایی و بومی سازی را 
در بخش فوالد کشور از مواد اولیه گرفته تا تامین قطعات و تجهیزات بیشتر از همیشه 

دنبال کرد و این موضوع از سوی هیئت مدیره در حال پیگیری است.

شهرستانی خاطرنشان کرد: هیئت مدیره انجمن به دنبال شناسایی خالها در نقاط 
مختلف زنجیره فوالد است تا در راستای رفع این خالءها اقدامات الزم صورت گیرد. 
ارگان های تصمیم  با سازمان ها و  ارتباط  انجمن تالش خواهد شد  همچنین در 
گیرنده بیشتر شود تا مسئوالن را متقاعد نماییم که بیشتر از گذشته از تجربیات و 
تخصص انجمن به عنوان بازوی مشورتی خود در تصمیم گیری ها استفاده نمایند. 
البته هنوز مشکالتی در این بخش وجود دارد که ناشی از تغییرات زیاد در وزارت 

صمت است که اصال به صالح صنعت فوالد کشور نیست.

وی یکی از دغدغه های انجمن را مازاد 10 میلیون تنی تولید فوالد در کشور عنوان و 
تصریح کرد: پیش بینی می شود تولید به 25 میلیون تن رسیده درحالی که مصرف 
داخلی حداکثر 15 میلیون تن  برآورد می گردد. لذا باید سیاست گذاری شود که این 

مازاد صادر شود وگرنه شاهد رقابت منفی میان فوالدسازان خواهیم بود.

وی ادامه داد: اتخاذ راهکار عملیاتی برای رفع کمبود الکترود باید یکی از اولویت های 
کشور باشد و بایستی درمورد آن چاره اندیشی شود تا در کوتاه مدت بر روی واردات 
و در بلند مدت بر روی تولید آن در داخل اقدام شود چراکه الکترود به عنوان یک 

محصول استراتژیک، بر روی تداوم تولید و هزینه تمام شده تاثیرگذار است. 

شهرستانی در خاتمه نیز گفت: اعضای هیئت مدیره به شدت بر روی تشکیل کمیته های 
تحقیق و توسعه )R&D( و فنی و مهندسی در انجمن تاکید داشته و بحث های اولیه 
آن صورت گرفته است که امیدواریم به زودی شاهد راه اندازی این کمیته ها باشیم تا از 
شرکت های دارای پتانسیل خوب علمی و اجرایی در زمینه های مختلف استفاده شود.

 سید حسین احمدی، مدیرعامل فوالد خراسان 
انجمن  مدیره  هیئت  عضو  نیز  قبلی  دوره  در  که 
تولیدکنندگان فوالد بود و در دوره جدید نیز با اعتماد 
اعضا تثبیت شد، در خصوص برنامه ها و اولویت های 
دوره هفتم انجمن به چیالن گفت: طی 17 سال عمر 
انجمن فوالد، اعضای هیئت مدیره در دوره های مختلف 
و  تدوین  را در  انجمن  بتوانند جایگاه  اند  تالش کرده 
تصویب سیاست ها و مقررات مربوط به صنعت فوالد 
ارتقا ببخشند که خوشبختانه موفق هم بوده اند. اکنون 
که جایگاه تشکل برتر کشور نصیب انجمن شده است، 
هیئت مدیره جدید رسالت دارد تا به خوبی این عنوان 
نهادها و  با  تعامل  به  را حفط کند و در همین سطح 
سازمان های تصمیم گیرنده بپردازد اما از سوی دیگر 
باید دولتمردان نیز متوجه این نکته مهم باشند که اتخاذ 
تدابیر بدون مشورت با انجمن و یاری گرفتن از تشکل 
ها، نه تنها ممکن است نتیجه مطلوبی در پی نداشته 
به هم ریختگی و  بلکه در برخی مواقع، موجب  باشد 
آشفتگی و ایجاد مشکالت عدیده برای واحدها هم می 
شود که نمونه این تصمیمات را در دستورالعمل های 

چند ماه اخیر وزارت صمت دیده ایم. 

بنابراین به اعتقاد بنده مهم ترین اولویت کاری انجمن 
در شرایط فعلی، جلب اعتماد بیش از پیش دولت و به 
توان مدیریتی  از  بهره گیری  برای  وزارت صمت  ویژه 
که  طوری  به  است  انجمن  تخصصی  و  کارشناسی  و 
با انجمن، پیش نیاز اتخاذ تدابیر دولت برای  مشورت 
فوالدسازان باشد و تمامی دستگاه ها مقید باشند که 
با  است،  موثر  فوالد  بر صنعت  که  تصمیم  از هر  قبل 

تشکل صنفی آن مشورت و تعامل کنند.
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پرونده هیئت مدیره
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گزارش چیالن از تولید جهانی فوالد

تولید 700 میلیون تن فوالد چینی در 9 ماه

 چین: 80 میلیون تن تولید در سپتامبر

چین در سپتامبر جهش 7.5 درصدی نسبت به سپتامبر سال قبل 
داشت و تولیدات این کشور به 80 میلیون و 845 هزار تن رسید. 
این کشور در 9 ماهه اول سال هم در مجموع 699 میلیون و 424 
هزار تن تولید فوالد خام داشت که 6.1 درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داشت که این موضوع یکی از عوامل تقویت قیمت 

سنگ آهن و زغال سنگ در بازارهای جهانی است. 

هند: 8 میلیون تن تولید در سپتامبر

 هند که پس از تالش های فراوان توانست جایگاه دوم را از ژاپن 
تصاحب کند در ماه سپتامبر موفق به تولید 8 میلیون و 520 هزار 

قبل  سال  سپتامبر  به  نسبت  رشد  درصد  که 2.1  شد  فوالد  تن 
داشت. هند در 9 ماهه اول سال هم موفق به تولید 79 میلیون و 
660 هزار تن فوالد شده بود که 6.1 درصد افزایش نسبت به 9 ماهه 

اول سال داشته است.

ژاپن: جایگاه سوم تولید جهانی فوالد

ژاپن که به جایگاه سومین تولیدکننده فوالد جهان تنزل یافته است 
در سپتامبر 8 میلیون و 418 هزار تن فوالد کرده که 2.4 درصد 
کاهش نسبت به سپتامبر سال قبل داشت. تولید 9 ماهه ژاپن هم 
78 میلیون و 615 هزار تن گزارش شده که تنها 0.4 درصد بیشتر 

از مدت مشابه سال قبل است.
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آمریـکا: جایـگاه چهـارم تولیـد 
جهانـی فـوالد

فوالدساز  چهارمین  عنوان  به  آمریکا 
برتر دنیا در سپتامبر 7 میلیون و 251 
هزار تن فوالد تولید کرد که 9 درصد 
باالتر از سپتامبر سال قبل است و روند 
کاهشی تولید ژاپن و اعمال تعرفه های 
در  و  آمریکا  دولت  سوی  از  وارداتی 
تولیدات  از  استفاده  بر  تمرکز  نهایت 
داخلی، سودای تصاحب جایگاه ژاپن 
را در سر این ابر قدرت دنیا نیز انداخته 

است.

آمریکا در 9 ماهه اول سال هم موفق 
تن  هزار   170 میلیون   64 تولید  به 

فوالد خام شده است که 4.5 درصد از تولید سال قبل که 61 میلیون و 388 هزار تن بود بیشتر 
است.

روسیه: حدود 6میلیون تن تولید در سپتامبر

پنجمین تولیدکننده فوالد جهان براساس گزارش انجمن جهانی فوالد روسیه با تولید 54 میلیون 
و 234 هزار تن است که تولیدش نسبت به 9 ماهه اول سال قبل 1.7 درصد رشد داشت. روسیه 
در سپتامبر هم 5 میلیون و 970 هزار تن فوالد تولید کرد که البته 0.3 درصد افت نسبت به 
سپتامبر سال 2017 داشت و حتی از تولید آگوست که 6 میلیون و 170 هزار تن بود کمتر است.

کره جنوبی: ششمین فوالد ساز برتر دنیا

ششمین فوالدساز برتر دنیا از نگاه آماری و تولیدات، کره جنوبی با تولید 54 میلیون و 187 
هزار تن در 9 ماهه اول سال بود که این کشور رشد 2 درصدی درمقایسه با 9 ماهه اول سال 
یافت. دست  فوالد  تن  هزار  و 853  میلیون   5 تولید  به  هم  سپتامبر  در  جنوبی  کره  داشت. 

بررسی ها نشان می دهد با این روند کاهشی که روسیه در پیش گرفته قطعا در ماه های آینده 
باید شاهد جابجایی رتبه بندی ها بود و کره جنوبی جایگاه روسیه را در پنجم جهان می گیرد.

هفتمین فوالدساز برتر دنیا آلمان با تولید 34 میلیون و 30 هزار تن فوالد در 9 ماهه اول سال 
است که 3.5 درصد نسبت به 9 ماهه اول سال قبل بیشتر است.آلمان در سپتامبر هم 3 میلیون 

و 775 هزار تن فوالد تولید کرده است که 1.4 درصد بیشتر از سپتامبر سال قبل است.

ترکیه به عنوان هشتمین فوالدساز برتر دنیا در سپتامبر 2 میلیون و 823 هزار تن و در 9 ماهه 
امسال 27 میلیون و 982 هزار تن فوالد تولید کرد که رشد 9 ماهه 0.9 درصد بود در حالی که 
در سپتامبر افت 5.9 درصدی را به ثبت رساند. در واقع ترکیه رقیب منطقه ای ایران در فوالد 
است که در سپتامبر شاهد کاهش 5.9 درصدی تولید بوده و جمع تولید 2018 نیز تقریبا بدون 
تغییر نسبت به سال قبل است. نهمین فوالدساز برتر دنیا همچنان برزیل با تولید 26 میلیون و 
94 هزار تن در 9 ماهه و 3 میلیون و 32 هزار تن در سپتامبر است که رشد سپتامبر 3.2 درصد 

و رشد 9 ماهه 2.5 درصد است.

جایگاه دهم فوالد ایران

ایران که به تازگی به جایگاه دهم جهان صعود کرده و جایگاه استرالیا را تصاحب کرده است 
به 2 میلیون تن رساند که رشد خوب 4.3 درصدی داشت.  را  تولید فوالد خود  در سپتامبر 
فوالدسازان ایرانی در 9 ماهه هم موفق به تولید 18 میلیون و 520 هزار تن فوالد شدند که 20 

درصد باالتر از مدت مشابه سال قبل است.

گفتنی است تولید آهن اسفنجی ایران نیز در ماه سپتامبر رشد 14 درصدی داشته و به 2 میلیون 
و 45 هزار تن رسیده و طی 9 ماهه امسال در مجموع 33.6 درصد رشد داشته و 18 میلیون و 
478 هزار تن شده است و ایران همچنان رتبه دوم تولید دنیا بعد از هند را دارد. هند در سپتامبر 
2 میلیون و 380 هزار تن و در 9 ماهه امسال 23 میلیون و 97 هزار تن آهن اسفنجی تولید کرده 

است که تولید سپتامبر 0.2 درصد افت اما تولید 9 ماهه 4.9 درصد رشد داشته است.
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در نشست خبری مدیر عامل ذوب آهن اصفهان 
مطرح شد:

چشم انداز روشن ذوب آهن 
اصفهان با تولید محصوالت 

صنعتی و تامین ریل کشور
عامل  مدیر  زاده،  یزدی  منصور  مهندس  خبری  نشست 
حضور  با  ماه  5آذر  اصفهان،  آهن  ذوب  سهامی  شرکت 
اصحاب رسانه و همچنین دکتر سبحانی، رئیس هیات مدیره 
این شرکت و تعدادی از دیگر مسئولین ذوب آهن در محل 

شرکت ملی فوالد ایران برگزار شد.

از تمامی  اینکه موجب  تغییر در ساختار مالی شرکت شده و استفاده 
ظرفیت ها و منابع بیرونی را فراهم می سازد تا شرکت بتواند در فضای 

مناسبی سرمایه گذاری کند.
مهندس یزدی زاده تصریح کرد: ظرفیت اسمی تولید ساالنه ذوب آهن 
اصفهان ، 3 میلیون و 600 هزار تن چدن است اما این شرکت با امکانات 
خود قادر به تولید 4 میلیون تن چدن در سال می باشد و همچنین با 
اجرای پروژه LF قادر به تولید 3 میلیون و 300 هزار تن فوالد است که در 
نتیجه 700 هزار تن چدن مازاد خواهد داشت که صادرات یا فروش آن به 

فوالد مبارکه امکان پذیر است . 
وی افزود : متاسفانه به دلیل عدم پایداری در تامین مواد اولیه به ویژه 
سنگ آهن، هم اکنون این شرکت با 55 درصد ظرفیت خود کار می کند 

و تولید آن حدود 2 میلیون و 200 هزار تن در سال است. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، دلیل این معضل را واگذاری معادن بدون در 
نظر گرفتن تعهدات آنها در جهت تامین مواد اولیه صنایع فوالدی کشور 
ذکر نمود و افزود: این امر موجب شده، معادن کشور به راه اندازی صنایع 
فوالدی جدید مبادرت و به صورت عمودی رشد کنند و صنایع فوالدی 

بزرگ کشور مانند ذوب آهن را با چالش مواد اولیه مواجه سازند. 
وی با اشاره به قول مساعد وزارت خانه های صمت و تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مبنی بر تامین پایدار مواد اولیه ذوب آهن اصفهان گفت: با تامین 
مواد اولیه، 90 درصد مشکالت این شرکت برای رسیدن به ظرفیت کامل 
تولید حل می شود که در حفظ اشتغال 14 هزار پرسنل این شرکت، 17 
هزار معدن کار معادن زغال سنگ و یک میلیون نفر به طور غیر مستقیم 

موثر است. 
 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص صادرات این شرکت گفت: ما به 
دنبال حفظ سهم خود در بازارهای جهانی هستیم تا نقش خود را در این 
بازار ها حفظ کنیم. وی افزود: توافق شده که به عراق و افغانستان ریالی 
صادرات داشته باشیم و صادرات به عراق و افغانستان هم برای شرکت سود 

ده است و ما هیچ زمان به زیان نمی فروشیم.
یزدی زاده گفت: صادرات ذوب آهن اصفهان به کشورهای آسیای دور نیز 
رسیده است و محصول این شرکت به خوبی در بازارهای جهانی جای خود 

 مهندس یزدی زاده در این نشست خبری در جمع خبرنگاران و 
اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه ملی ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر 
صنعت فوالد کشور گفت: این شرکت که سال گذشته به 50 سالگی رسید، 
عالوه بر پایه گذاری صنعت فوالد کشور، در شکل گیری سایر صنایع  مهم 

کشور نیز نقش آفرین بود.
وی افزود: هرچند سهام این شرکت واگذار شده و خصوصی محسوب می 
شود اما همواره نگاه ملی خود را حفظ نموده و همچون دوران دفاع مقدس 
که در تامین نیاز های دفاعی کشور حضوری فعال داشت، امروز نیز نقش 
خود را با تربیت نیروهای متخصص و مدیران سرآمد و همچنین حفظ 
اشتغال در معادن و دیگر مسئولیت های اجتماعی به خوبی ایفا می نماید.

از  این شرکت  سرمایه  و  داشتیم  سرمایه  افزایش  قبل  هفته  گفت:  وی 
3300 ملیارد تومان به 6150 میلیارد تومان افزایش یافت و شرکت از 
شمولیت ماده 141 خارج شدکه دستاوردهای بسیار خوبی داشت از جمله 
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را پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان به عنوان تولید 
کننده مقاطع ساختمانی پی ریزی شده است، افزود: این شرکت در حال 
تبدیل شدن به تولید کننده مقاطع صنعتی همچون ریل و تیرآهن H است. 
وی در مورد تولید ریل گفت: در تولید ریل دو موضوع مهم مطرح است. 
یکی مربوط به نورد ریل است که در کارگاه نورد 650 ذوب آهن انجام 
می شود. موضوع دوم مربوط به شمش ریل است که در گذشته خریداری 
می شد اما خوشبختانه با راه اندازی پروژه VD موفق به تولید شمش ریل 
شدیم. عالوه بر آن با اجرای این پروژه، امکان تولید تمام مقاطع صنعتی 
را مقاطع  این شرکت  تولید ات  اکنون 50 درصد کل  فراهم شد و هم 

صنعتی تشکیل می دهد. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: این شرکت قادر به تولید انواع ریل 
اولین  تامین می شود که  نیز  نیاز جهت مترو کشور  است و ریل مورد 

محموله آن به زودی جهت مترو اصفهان تحویل داده می شود. 
مهندس یزدی زاده تولید تیرآهن H300 را یکی از مهمترین دستاوردهای 
اخیر این شرکت عنوان نمود و گفت: در تالش هستیم تا سه سال آینده 
کل بازار یک میلیون تنی این محصول در داخل کشور را بدست آوریم. 
برای  استاندارد  تیرورق که محصولی غیر  از  استفاده  ترتیب دیگر  بدین 

ساختمان است، نیاز نخواهد بود. 
وی افزود: جهت ریخته گری شمش مورد نیاز تیرآهن H300 ، شمش بیم 
بالنک تولید شد که به همت تالشگران ذوب آهن صورت گرفت در حالی 
که پیشنهاد شرکت های خارجی برای احداث ریخته گری مذکور ، سه و 

نیم میلیون یورو بود که این رقم صرفه جویی شد.  
مهندس یزدی زاده پروژه PCI )تزریق پودر زغال در کوره بلند به جای 
کک( را یکی از پروژه های مهم این شرکت جهت کاهش قیمت تمام شده 
عنوان نمود و گفت: این پروژه که 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 
تا اواخر بهمن ماه راه اندازی شود، مصرف کک را کاهش می دهد و150 
میلیارد تومان نتیجه اقتصادی آن خواهد بود. وی افزود: ذوب آهن اصفهان 
در گذشته یک برج خاموش کننده برای کک سازی داشته اما اخیرا با راه 
اندازی برج خاموش کننده دیگر به دست تالشگران این شرکت،  مشکلی 

بابت اورهال واحد کک سازی نخواهد داشت.
مدیرعامل ذوب آهن در خصوص تامین آب این شرکت در شرایط بحران 
خشکسالی کنونی گفت: پروژه پسآب تا یک ماه آینده تعیین تکلیف می 
شود و 800 متر مکعب در ساعت انواع پسآب های زرین شهر و خود ذوب 

آهن را  تصفیه کرده و در خط تولید استفاده می کنیم.
وی در مورد تهاتر بدهی های این شرکت ) بند واو تبصره 5( گفت: از 
مجموعه بدهی های بانکی ذوب آهن که 3800 میلیارد تومان است، توافق 
الزم با بانک های ملی453 میلیارد تومان، صادرات 307 میلیارد تومان، 
مجموعه  در  تومان  کشاورزی161میلیارد  و  تومان  میلیارد   589 ملت 
1510 میلیارد تومان صورت گرفته که بدهی ها تهاتر می شود و توافق با 
بانک پاسارگاد به میزان 905 میلیارد تومان در حال انجام است. فرم بانکی 

4 بانک اول پر شده و به وزارتخانه داده شده است.
وی در  مورد دارایی های غیر مولد گفت: برخی زمین های غیر مولد را 
از طریق بورس کاال و سایر موارد به فروش می رسانیم. ارزش دفتری 62 

میلیارد تومان بوده که 215میلیارد تومان می فروشیم.
وی با اشاره به تامین مواد اولیه گفت: میدکو مجموعه بزرگی است که طی 6 
سال گذشته  بازدهی خوبی داشته است و به عنوان یکی از بخش های مهم 
صنعت فوالد کشور محسوب می شود و امیدواریم ارتباط خوبی برای تامین 
مواد اولیه به ویژه کک با این شرکت داشته باشیم. هفته گذشته بازدیدی 

از واحد کک زرند داشتیم و صحبت های خوبی شد تا خرید کک خارجی 
را با باتری کک زرند جایگزین کنیم تا شاهد تامین پایدار مواد اولیه باشیم.
مهندس یزدی زاده یکی دیگر از پروژه های مهم ذوب آهن را احداث خط 
انتقال تیرآهن بال پهن H300 عنوان نمود و گفت: کلیه خدمات مهندسی 
این پروژه در حوزه  های مکانیک، تاسیسات،  پایه و تفصیلی  و طراحی 
سیویل، برق، اتوماسیون و برنامه نویسی توسط کارشناسان ذوب آهن انجام 

شد که 350 هزار یورو صرفه جویی ارزی به دنبال داشت. 
جمع  در  نیز  اصفهان  آهن  ذوب  مدیره  هیات  رئیس  دکترسبحانی 
خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: واقعیت این است که کاالی صادراتی 
کشور منابع ملی محسوب می شود و باید ارز آن به کشور بازگردد. باید 
این ورود ارز مدیریت شود و نیازهای کشور از طریق این ارز تامین گردد. 
وی افزود: فوالدسازان انتظار دارند در قبال صادرات و ورود ارز به سامانه 
نیما، نیاز ارزی آنها نیز تامین گردد. هر شرکت فوالدی 100 تا 120 دالر 
برای هر تن تولید نیاز ارزی دارد و در نتیجه صادرات آن باید جوابگوی 

نیاز ارزی آنها باشد.
رئیس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: مهم این است که ارز 
عرضه شده از سوی فوالدسازان صادرکننده، در سامانه نیما برای تامین 

نیاز خود فوالدسازان و با اولویت نخست به خودشان تخصیص یابد.
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تحلیل بازار الکترود گرافیتی

دالیل کمبود عرضه الکترود گرافیتی
الکترود را در سه عامل می توان جستجو کرد. در  دالیل کمبود عرضه 
رنج  مدت  بلند  زیان های  از  گرافیتی  الکترود  تولیدکنندگان  برهه ای 
می بردند و همین امر منجر به کاهش قابل توجه ظرفیت تولید آنها شد. 
از سوی دیگر اجرای قوانین سخت گیرانه زیست محیطی از سوی چین 
به منظور حفاظت از شهرها سبب افزایش هزینه های تولید و کاهش بهره 
گیری از ظرفیت های الکترود گرافیتی این کشور شد. در همین راستا 200 
هزار تن از ظرفیت الکترود گرافیتی به دلیل عدم دستیابی استانداردهای 
الزم زیست محیطی بسته شدند. همچنین محدودیت عرضه مواد اولیه 
تولید الکترود عامل دیگر این کمبود عرضه بود؛ در واقع تولید کک نفتی 
در حال کاهش است و در نتیجه ظرفیت تولید کک سوزنی به طور جدی 

با چالش مواجه است.
علل عمده افزایش تقاضا در صنعت فوالد نیز کاهش ظرفیت ها بوده که 
سبب گردید صنعت فوالد شاهد افزایش قیمت و افزایش شدید سود باشد. 
این حاشیه سود باال، فضا را برای کار کوره های قوس الکتریکی فراهم 

الکترود به عنوان ماده اولیه و استراتژیک صنعت فوالد محسوب می شود و عمده مصرف آن در صنعت فوالد می باشد که در دو 
سال اخیر به دلیل کمبود جدی عرضه و افزایش تقاضا با رشد فزاینده قیمت ها همراه شد. 

کرده که همین امر افزایش تقاضای الکترود گرافیتی را به همراه داشته 
الکتریکی،  است. در واقع به جهت مزایای هزینه ای فرایند کوره قوس 

تولید به روش کوره قوس الکتریکی را افزایش داده است. 

کاهش ظرفیت الکترود گرافیتی در چین
الکترود  تولیدکننده  دارای 46  در حال حاضر چین  گزارش چیالن،  به 
گرافیتی با ظرفیت 550 هزار تن در سال بوده و سهم 46 درصدی از تولید 
جهانی دارد. از سال 2008 تا 2018 مجموع تولید واقعی الکترود گرافیتی 
چین بین 480 هزار تن تا 680 هزار تن متغیر بوده است. ظرفیت تولید 
الکترود گرافیتی چین تا سال 2017، 1.1 میلیون تن بود که 21 شرکت 
به ظرفیت 473 هزار تن به دلیل مسائل و محدودیت های زیست محیطی 
بسته شده اند. برخی دیگر از کارخانه ها نیز به حالت نیمه تعطیل درآمده 
و تولید را به نصف کاهش داده اند. از سوی دیگر برخی تولیدکنندگان 
نیز تولیدات فصلی را کاهش داده اند و نتیجه آن شده که ظرفیتی فعلی 

الکترود در چین به 530 هزار تن تا 630 هزار تن کاهش یابد.

شکل 1- حجم تولید الکترود گرافیتی چین در بین سال های 2008 تا 2018

تن  هزار  بر 552  بالغ  سال 2017  در  چین  گرافیتی  الکترود  تولید 
تخمین زده شده بود و در نیمه اول 2018 نیز 310 هزار تن الکترود 

در چین تولید شده است.

این گزارش می افزاید، مجموع ظرفیت تولید الکترود گرافیتی جهان در 
سال 2017 بالغ بر یک میلیون و 438 هزار تن بود درحالی که در سال 

2016 حدود یک میلیون و 3030 هزار تن بوده است.
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ظرفیت تولید جهانی الکترود گرافیتی در بین سال های 2010 تا 2017

مقایسه بین ظرفیت تولید جهانی الکترود گرافیتی و چین

شکاف عرضه و تقاضای جهانی به الکترود گرافیتی

اگرچه ظرفیت اسمی الکترود گرافیتی در جهان حدود یک میلیون و 
600 هزار تن می باشد و ظرفیت موثر و مورد استفاده آن به دالیل 
مختلف تنها 1.1 میلیون تن در سال می باشد اما نیاز جهان به این 
ماده مهم و استراتژیک یک میلیون و 670 هزار تن می باشد که منجر 

به شکاف زیاد میان عرضه و تقاضا است.

هیچ جایگزینی برای الکترود گرافیتی در فوالدسازی به روش قوس 
الکتریکی وجود ندارد و با افزایش تولید فوالد به روش قوس الکتریکی 
افزایش  بزرگی  نیز در مقیاس  الکترود گرافیتی  برای  تقاضا   ،)EAF(
 445 الکتریکی  قوس  روش  به  جهان  فوالد  تولید  کل  حجم  یافت. 
میلیون تن گزارش شده است. لذا برای این میزان تولید، کل تقاضای 

الکترود گرافیتی یک میلیون و 335 هزار تن است. 

چین اگرچه بزرگترین فوالدساز جهان است که 50 درصد تولیدات در 
این کشور صورت می گرد اما پایین ترین نسبت تولید فوالد به روش 
قوس الکتریکی در جهان یعنی 6.7 درصد از کل تولید فوالد این کشور 
را دارد. لذا از این پس پیش بینی می شود این کشور فضای فوالدسازی 
به روش EAF را توسعه دهد و بنابراین تقاضای بازار داخلی چین برای 

الکترود گرافیتی به افزایش خود ادامه خواهد داد.  

تا پایان سال 2018 پیش بینی شده که 56 واحد جدید قوس وارد 
مدار شوند. سهم تولید فوالد به روش قوس الکتریکی تا سال 2020 در 
چین به 14درصد و تا سال 2030 به 30 درصد افزایش خواهد یافت. 

لذا پیش بینی افزایش تقاضا برای الکترود دور از انتظار نیست.

ظرفیت تولید 5 تولیدکننده عمده الکترود گرافیتی چین به ترتیب 
CIMMDan� و  CIMMDonghai  ،با تولید 120 هزار تن Kaifeng

dong هر یک با تولید 60 هزار تن، Jilin  و Fangda هر کدام 30 هزار 

تن می باشد.

جمع بندی

چین  در  الکتریکی  قوس   EAF روش  به  فوالد  تولید  می رود  انتظار 
از رقم 61 میلیون تن سال 2017 به 82 میلیون تن در سال جاری 
افزایش یابد که محرک تقاضای  و 240 میلیون تن در سال 2030 
الکترود گرافیتی از 200 هزار تن فعلی به 638 هزار تن خواهد بود. 
پیش بینی می شود، صادرات الکترود گرافیتی چین از 150 هزار تن 
سال 2017 به 200 هزار تن در سال 2018 برسد که خبر بسیار خوبی 

برای فوالدسازان ایران در فضای کنونی تحریم است. 
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•  محسن احمدی

عضو هیئت مدیره فوالد مبارکه اصفهان در گفت و گو با چیالن اظهار کرد:

اصالح عرضه، تقاضا و قیمت فوالد با حذف سقف رقاب
 در بورس کاال

محمود اکبری، عضو هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان درباره 
تاثیر حذف سقف رقابت در معامالت بورس کاال معتقد است: حذف این 
سقف رقابت سبب شد تولیدکننده سود خود را در تولید جستجو کند و 
عامل حذف واسطه ها بوده است. وی می گوید: در آینده محتمل است 
کنترل را در بحث ورق برداریم و تقاضا را آزاد بگذاریم.  گفت و گوی 
چیالن با عضو هیئت مدیره و معاون فروش فوالد مبارکه اصفهان را 

در ادامه بخوانید:

با معامالت  رقابت  اعمال سقف  از  اکبری، تحلیل شما  .آقای 
فوالدی بورس کاال چیست؟

تالقی عرضه و تقاضا در بورس کاال است که قیمت را می سازد و اگر 
این فاکتور را نادیده بگیریم، مسلماً قیمت به سمت واقعی شدن پیش 
نمی رود. به عبارتی هرکجا که این عوامل تاثیرگذار محدود شود نتیجه 

اش غیرواقعی شدن قیمت ها خواهد بود.
اتفاقی که اخیراً رخ داد این بود که با هدف حمایت از مصرف کنندگان، 
سقف رقابت قیمتی بسته شد و قیمت پایه هم یک قیمت خاصی تعیین 

شد؛ قطعاً هیچ کدام از این مفاد دستورالعمل با مکانیسم بورس کاال 
در ایران و جهان انطباق نداشت. خوشبختانه وزارت صمت، طی یک 
ماه عکس العمل نشان داد و با اصالح این دستورالعمل، سقف قیمت را 
آزاد گذاشت؛ کاری که یکسال قبل شورای رقابت انجام داده بود یعنی 
دستورالعملی در تابستان 96 ابالغ کرد که سقف رقابت در عرضه ها 
آزاد بود؛ به گونه ای که هر قیمتی که رقم بخورد، مورد پذیرش بازار و 

عرضه کننده قرار گیرد.
نکته جالبی که تجربه کردیم این بود که هرچه سقف قیمت محدودتر 
بازار یک مسیر برعکس طی  تعیین می شد،  تر  پایین  پایه  و قیمت 
می کرد، مالحظه بفرمایید، قیمت هایی که ما تا تاریخ یکم مرداد ماه 
تومان  نهایتا300ً  یا  بازار200  قیمت  با  می فروختیم  بورس  در   97
دیگر، یک  زبان  به  نبود.  پراکنده  قیمت ها چندان  و  اختالف داشت 
بورس  در  قیمت های کشف شده  و  بازار  قیمت  بین  منطقی  ارتباط 
وجود داشت اما به محض اینکه در مرداد ماه اعالم کردندکه قیمت 
عرضه فوالد مبارکه و سایر فوالدسازان باید پایین ترتعیین شود و به 
عبارتی بین قیمت بازار و قیمت های بورس محدودیت هایی قائل شدند 
همه ما شاهد بودیم که اگرچه قیمت در بورس ثابت شد اما بازار راه 
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اصالح دستورالعمل 
سقف رقابت در 

بورس کاال باعث شد 
که کشف قیمت در 

بورس کاال رخ دهد،  
مدیریت بازار فوالد 
نیز به نحو مطلوب 

صورت گیرد و دست 
واسطه هایی که در 
قالب شرکت های 

تولیدی خرید 
می کردند کوتاه شد و 
بیشتر به تولید توجه 

شد. 

خودش را رفت و در یک مقطعی قیمت از 6000 تومان 
هم گذشت. در ادامه وقتی که در20 شهریورماه، سقف 
رقابت آزاد شد، قیمت ها به شدت کاهشی شد به گونه 
ای که مثال در مقوله ورق های ضخیم تقریبا قیمت بازارو 
قیمت فروش فوالد مبارکه 3 تا 4 درصد اختالف داشت 
که این میزان اختالف قیمت یک امر طبیعی در بازار 
است. در نهایت با این اصالح روند، بازار هم در عرضه، 
هم در تقاضا و هم در قیمت به تعادل منطقی رسید.

بر تعیین سقف رقابت، شاهد مدیریت  عالوه   .
چه  مسئله  این  بودیم  بورس  در  نیز  تقاضا 

چالش هایی را برای عرضه و تقاضا ایجاد کرد؟
ورود  اجازه  که  است  معنا  این  به  تقاضا  مدیریت 
شرکت های متقاضی به بورس کاال را به صورت مدیریت 
به گونه ای که متوسط خرید دو سال  شده می دهند 
قبل شرکت ها مبنای کار خریِد متقاضیان قرار داده شده 
است. اما از آنجاکه فوالد مبارکه در سال جاری نسبت 
به سال قبل، برنامه ریزی برای افزایش حدود 10 تا 15 
درصد فروش دارد، مشکالتی برای متقاضیان ایجاد شد 
که با هماهنگی وزارتخانه صمت در حال برطرف کردن 

این مشکل هستیم. 

. آقای اکبــری در خصوص سهمیه ورق فوالدی 
مجاز بیشتر توضیح می دهید؟

بورس کاال متوسط خرید دو سال هر شرکت را به عنوان 
مبنای خرید برای سال 97 در نظرگرفته است ولی ایراد 

این است که ما در سال  95حدود 4 میلیون و700  هزارتن در بازار 
داخلی فروختیم و در سال 96، 5 میلیون و740 هزارتن فروش به ثبت 
رساندیم. به این ترتیب، مبنای فروش در سال جاری در بازار داخلی در 
انواع کاالها باید رقمی حدود 6 میلیون و300 باشد. اگر متوسط این دو 
سال بگیرید متوجه می شوید که کل میزان برنامه عرضه ای که برای 
داخلی همخوانی  بازار  در  ما  برنامه عرضه  با  درنظرگرفته  مشتری ها 
ندارد چراکه ما یک میلیون تن بیش ازآنچه این فرمول درنظرگرفته 
برنامه فروش در بازارداخلی داریم. انشاءاهلل باید سعی شود این مشکل 
برطرف شود تا بازار ثانویه ای برای خریدارانی که امکان خرید در بورس 
کاال دارند ایجاد نکنیم. به نظر من، این دستورالعمل برنامه ای برای 
خریدارانی که در سال جاری قصد خرید از فوالدسازان دارند دیده نشده 
است؛ در حالی که باید برنامه ای با هماهنگی بورس کاال و معاونت 

معدنی وزارتخانه برای آنها داشته باشیم. 
هم اکنون کنترل تقاضا خصوصا در ورق فوالدی شاید دیگر جایگاهی 
نداشته باشد زیر ما براساس ارزیابی فنی کارشناسان فوالد مبارکه که 
از مشتری هایمان داریم به آنها کاال می دهیم و میزان مصرف مشتری 
را در ارزیابی فنی ارزیابی می کنیم وچیزی بیشتر از نیاز در اختیار آنها 
قرارنمی دهیم. بنابراین درآینده محتمل است کنترل را در بحث ورق 

برداریم وسمت تقاضا را آزاد بگذاریم.

. تاثیر حذف سقف رقابت در معامالت بورس کاال 
بر مدیریت بازار فوالد چه بود؟

در سیستم مطلوب، یک ارتباط منطقی بین قیمت های 
بورس و بازار خواهد بود و عمال تولیدکننده سود خود 
را در تولید و نه در خرید و فروش جستجو می کند. به 
عبارتی اگر بین قیمت فروش فوالدساز با بازار اختالف 
قیمت فاحشی بیشتر از سود تولید ایجاد شود، خرید و 
فروش بیشتر سود دارد تا تولید. یک اتفاق خوب اصالح 
دستورالعمل این بود که دست واسطه هایی که در قالب 
شرکت های تولیدی خرید می کردند کوتاه شد و بیشتر 

به تولید توجه شد. 
کشف  که  شد  باعث  دستورالعمل  اصالح  خوشبختانه 
قیمت در بورس کاال رخ دهد و مدیریت بازار فوالد نیز به 
نحو مطلوب صورت گیرد. برای نمونه، فوالد مبارکه در 
هفت ماه گذشته با عرضه های خود توانست عطش بازار 
را کنترل کند مخصوصا عرضه محصول به صنف لوله و 
به مدت مشابه  پروفیل در 7 ماهه سال جاری نسبت 
سال قبل 27 درصد رشد داشته است. این موضوع کمک 
کرده است تا بتوانیم هم به تقاضای بازار جواب دهیم و 
هم بیشتر از سال گذشته به این بخش ورق تزریق کنیم 

تا شرایط بازار رو به تعادل و ثبات رود.

. دستورالعمل پیمان سپاری ارزی چه مشکالتی 
را برای تولیدکننده و صادرکننده ایجاد کرده است؟
ارزی  سپاری  پیمان  با  صادرکنندگان  تمام  اکنون  هم 
از یک جهت خوب  این دستورالعمل  و  درگیر هستند 
است و از یک جهت هم مانع تراشی هایی را دربخش صادرات منجر 
که  جهت  این  از  آن  دستورالعمل  و  ارزی  سپاری  پیمان  می شود. 
قیمت ها مطابق نرخ روز دالر تعیین نمی شود و به مراتب پایین تر 
سود  کسب  برای  که  افرادی  صادرات  جلوی  است،  دالر  روز  نرخ  از 
حداکثری، کاالیی را به صورت ریالی هم می خرند و هم می فروشند 
می گیرد وچون صادرات ما باید براساس نرخ جهانی و براساس یک ارز 
خارجی باشد، این پیمان سپاری باعث می شود که اگر عده ای به دنبال 
سوءاستفاده از صادرات باشند با این شیوه جلوکار آنها گرفته می شود. 
من فکر می کنم باید کار را برای شرکت های بزرگ و خوشنامی که در 
عرصه صادرات فعال هستند و صادرات را نه برای کسب سود بیشتر 
بلکه به عنوان یک استراتژی مداوم دنبال می کنند، باز کرد. باید به 
واسطه این پیمان به شرکت های فعالی که در صادرات صرفا به دنبال 
سود نیستند بلکه ارز برای طرح های توسعه شان و پرداخت های ارزی 
شان نیاز به این فعالیت ها دارند کمک شود تا شرایط صادرات شان 
بهبود پیدا کند. یکسان نگاه کردن در موضوع صادرات، کار را برای 
شرکت های فعال و قدیمی مقداری سخت می کند ولی در نهایت ما 
این موضوع را یک گام مثبت از طرف وزارتخانه صمت می بینیم که 
جلوی سوء استفاده احتمالی را گرفت چراکه در خیلی از موارد این 
اتفاق می افتاد که کاالهایی با ارز دولتی وارد کشور و مجددا با ارز آزاد 

صادرات می شد.
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گزارش عملکرد کاتالیست  های شرکت خوارزمی 

در ریفرمرهای شرکت های فوالد خوزستان، فوالد مبارکه اصفهان و فوالد سبزوار

عملکرد کاتالیست های  ایرانی در سه شرکت فوالدی

شرکت گسترش فناوری خوارزمی یک شرکت دانش بنیان تولیدکننده 
واحدهای  ریفرمینگ  کاتالیست های  هتروژن، خصوصاً  کاتالیست  های 
احیاء مستقیم است. این شرکت از سال 1390 فعالیت خود را در تحقیقات 
و تولید صنعتی این کاتالیست ها آغاز نمود و هم اکنون ثمره آن بارگذاری 

4 ریفرمر کنونی شرکت از کاتالیست های تولیدی این شرکت است. 
کاتالیست های  عملکرد  کیفیت  بررسی  به  داریم  قصد  مقاله  این  در 
تولیدی این شرکت در هر 4 ریفرمر بپردازیم. همچنین پارامترهای موثر 
بر واکنش های ریفرمینگ مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت. به 
طور کلی می توان واحدهای احیاء مستقیم را هم از لحاظ کیفی و هم 
از لحاظ کمی مورد ارزیابی قرار داد. میزان تولید آهن اسفنجی در هر 
ساعت و درصد متالیزیشن آهن اسفنجی از جمله شاخص های ارزیابی 

واحد می باشند.

بارگذاری کاتالیست های تولیدی این شرکت برای نخستین بار در مقیاس 

یک ریفرمر کامل در مدول 1 واحد احیاء 2 در شرکت فوالد خوزستان 
صورت گرفت و راه اندازی واحـــد پس از انجام بـــارگذاری و مراحل 
عملکرد  از  پس  شد.  آغاز  سال 1395  اسفند  تاریخ 19  از   Start�up

موفقیت آمیز این کاتالیست ها در ریفرمر مدول یک احیاء 2 شرکت فوالد 
خوزستان، به همین ترتیب در سال 1396 کاتالیست های این شرکت 
در ریفرمر شرکت فوالد سبزوار در تاریخ یک بهمن، مدول C شرکت 
فوالد اصفهان در تاریخ 4 بهمن و در نهایت واحد زمزم یک شرکت فوالد 

خوزستان در تاریخ 10 بهمن ماه شروع به کار کرد.

ریفرمینگ واکنش هیدروکربن )از قبیل گازطبیعی، متان، پروپان و ...( با 
H و CO است. واکنش هایی که در 

2
CO برای تولید احیاکننده های 

2
H یا 

2
O

فرآیند ریفرمینگ انجام می شود تعادلی هستند و همچنین واکنش های 
ریفرمینگ خیلی سریع و از جمله واکنش های سطحی اند. از این رو 

بررسی تعادل و تاثیر شرایط عملیاتی بسیار حایز اهمیت می باشد. 

انتخاب اجزاء فیدگس و خصوصا اکسیدکننده های H2O و CO2 بر گاز 
ریفرم شده تولیدی در ریفرمر موثر است. در فرایند میدرکس حداکثر 
مقدار آب با دمای گاز پروسس کنترل می شود. نسبت مولی مقدار گازهای 
اکسنده به مول های کربن موجود در خوراک ریفرمرهای احیاء مستقیم 

سنگ آهن عبارتند از:

همواره توصیه می شود نسبت  در گاز ورودی به ریفرمر بین 0.7- 
0.8 و همچنین نسبت  بین 0.6- 0.75 کنترل شود. این نسبت به 
طور غیر مستقیم با دمای گاز فرایند کنترل می شود. همواره مقدار کافی 
اکسید کننده ها برای ریفرمینگ بهتر الزم است. در غیر این صورت، تاثیر 

• مهندس حسن نوایی
مدیرعامل شرکت گسترش فناوری خوارزمی
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.)C شکل:1 نسبت اکسنده ها به کربن. به ترتیب: باال سمت چپ )فوالد خوزستان مدول 1(، باال سمت راست )فوالد خوزستان زمزم 1(، پایین )فوالد مبارکه مدول

منفی بر میزان متان باقی مانده در گاز ریفرم شده دارد. با افزایش نسبت 
در گاز ورودی به ریفرمر، میزان تبدیل متان نیز افزایش می یابد.   

نتایج بدست آمده در تحقیقات نشان می دهد که با افزایش نسبت  

میزان ریفرمینگ با  کاهش می یابد، زیرا  به عنوان عامل اضافی در 
واکنش حضور خواهد داشت. همچنین با افزایش این مقدار، نسبت مولی 

  کاهش می یابد که بدلیل واکنش انتقال آب-گاز می باشد. 

در شکل شماره )1(، نسبت اکسنده ها به کربن برای مدول های بارگذاری 
شده در گاز ورودی به ریفرمر آورده شده است. 

بیشتر خواهد  احتمال تشکیل کربن  هرچقدر نسبت  کمتر شود، 
بود و بنابراین برای جلوگیری از رسوب کربن باید در دماهای باالتری 
بهره برداری انجام شود. همواره بایستی توجه داشت که میزان نسبت  
در گاز ریفرم شده در محدوده 1.55-1.75 است. عالوه بر این میزان متان 
باقی مانده در گاز ریفرم در محدوده کمتر از 2 درصد و میزان دی اکسید 

کربن در حدود 2.5 درصد مناسب است. 

در اواخر فروردین ماه سال جاری تا اواخر اردیبهشت ماه، محتوای ترکیبات 
C) موجود در جریان گاز طبیعی شرکت فوالد خوزستان تا 20 

2

سنگین (+
درصد افزایش پیدا کرده است و غلظت متان در گاز طبیعی به میزان 80 
درصد حجمی رسیده بود. باالرفتن میزان ترکیبات سنگین خصوصا بوتان، 
ریسک تشکیل کربن بر روی سطح کاتالیست را به شدت افزایش می دهد 

که برای این منظور نیاز است تا اکسنده بیشتری نسبت به کربن  در 
این بازه زمانی شدت جریان گاز طبیعی نسبت به گاز پروسس کاهش 
 C

2

پیدا می کند تا بتوان نسبت فوق را کنترل نمود و اثر منفی افزایش +
جبران شود. در قسمت دوم مشاهده می شود که برای جلوگیری از آسیب 
رسیدن به کاتالیست ها، میزان فلوی گاز پروسس و همچنین تناژ تولیدی 
به شدت کاهش یافته است. در همین بازه زمانی مشاهده می شود که 

محتوی متان در گاز خروجی باالتر از یک درصد می باشد.

در بازه زمانی مرداد ماه مدول C مبارکه اصفهان و همچنین مهر ماه 
سال جاری در مدول سبزوار به دلیل توقف سالیانه واحد در اطالعاتی در 

دسترس نمی باشد.

با توجه به نمودار عملکرد کاتالیست ها )شکل 2( می توان کیفیت گاز 
ریفرم به لحاظ میزان متان خروجی را مالحظه نمود. نتایج بدست آمده 
این می باشد که ریفرمینگ گاز توسط  از  برای هر چهار واحد حاکی 
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شکل3: تغییرات CO2 گاز ریفرمبر حسب زمان: به ترتیب: باال سمت چپ )فوالد خوزستان مدول 1(، باال سمت راست )فوالد خوزستان زمزم 1(، پایین سمت چپ 
)فوالد مبارکه مدول C( و پایین سمت راست ) فوالد سبزوار(.

شکل2: تغییرات دمای گاز ریفرم و میزان متان گاز ریفرم. به ترتیب: باال سمت چپ )فوالد خوزستان مدول 1(، باال سمت راست )فوالد خوزستان زمزم 1(، پایین سمت چپ 
)فوالد مبارکه مدول C( و پایین سمت راست )فوالد سبزوار(.

کاتالیست ها به خوبی صورت گرفته و میزان متان و کربن دی اکسید به 
خوبی قابل کنترل می باشد.

پارامترهای تولید  نیازمند مطالعه  بررسی بیشتر عملکرد کاتالیست ها 
در کل واحد می باشد. پارامترهای تولیدی نشان می دهد کیفیت باالی 
کاتالیست های مورد استفاده با تولید کیفیت مناسبی از گاز ریفرم شده، 

شرایط الزم و مورد نیاز کوره احیاء سنگ آهن را فراهم نموده است که 
الزم به ذکر است که این واحدها در حال حاضر بسیار نزدیک به ظرفیت 
اسمی خود در حال بهره برداری می باشد. همانگونه که در شکل های 5 و 
6 مالحظه می شود میزان تولید آهن اسفنجی با کیفیت مطلوبی برای 
تمامی واحدها فراهم شده است که با توجه به تاریخچه عملکردی واحد، 
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شکل4: کاتالیست های ریفرمینگ صنعت فوالد

شکل5: نرخ تولید آهن اسفنجی به ترتیب: باال سمت چپ )فوالد خوزستان مدول 1(، باال سمت راست )فوالد خوزستان زمزم 1(، پایین سمت چپ )فوالد مبارکه مدول C( و 
پایین سمت راست ) فوالد سبزوار(. 

شکل6: متالیزیشن آهن اسفنجی برای تمامی واحدها

در قیاس با کاتالیست های تولید کننده خارجی عملکرد بسیار مناسب و 
خوبی را از خود نشان داده است.

با توجه به مطالب عنوان شده در رابطه با تولید، تامین و همچنین اجرا و 
نظارت موثر بر بارگذاری این مواد توسط این شرکت می توان به درستی 
ادعا نمود با تکیه بر توان داخلی می توان در صنعت کشور به بومی سازی 
هر چه بیشتر تکنولوژی های روز دنیا دست یافت و عرصه صنعت کشور را 
به میدانی قابل رقابت برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی تبدیل کرد.
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پنجمین بارگذاری کاتالیست های نفت و گاز سرو در فوالد مبارکه

تداوم اعتماد فوالد مبارکه به کاتالیست های ایرانی

عملیـات بارگـذاری کاتالیسـت های مگامدول شـهید خـرازی مجتمع 
فوالد مبارکـه بـا کاتالیسـت شـرکت نفت و گاز سـرو انجام شـد.

به گزارش چیالن، واحد احیا مستقیم 2 شهید خرازی با در اختیار 
داشتن دو مگا مادول، به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید آهن 
اسفنجی در ایران شناخته می شود که از ظرفیت تولید 3 میلیون تن 
آهن اسفنجی در سال برخوردار است. ریفرمرهایی که دارای 480 تیوب 
اینچ بوده و ظرفیت اسمی تولید 206 تن آهن اسفنجی  با قطر 10 
ریفرمرهای  برابر   2 تقریبا  ظرفیت  این  که  می باشند  دارا  ساعت  در 

سری800 است. 

شرکت نفت و گاز سرو به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ کاتالیست 
در سطح منطقه شناخته می شود که تاکنون توانسته است بیش از 
1.5 میلیون تن کاتالیست احیا مستقیم آهن خود را در ریفرمرهای 
بارگذاری نماید. به طوری که در حال حاضر  مختلف فوالدی کشور 
تولید بیش از 30 درصد آهن اسفنجی کشور با کاتالیست های ایرانی 

شرکت نفت و گاز سرو در حال انجام است. 

آهن  تولید  برای  اولیه  ماده  ترین  استراتژیک  عنوان  به  کاتالیست 
واحدهای  قلب  عنوان  به  آن  از  که حتی  می شود  شناخته  اسفنجی 
ریفرمر فوالدی یاد می شود به طوری که میزان تولید آهن اسفنجی در 
واحدهای احیا مستقیم وابستگی شدیدی به عملکرد کاتالیست دارد. 

از اینرو استفاده مجدد از کاتالیست نفت و گاز سرو و برای پنجمین 
مرتبه در فوالد مبارکه، نشان از اعتماد باالی صنعت فوالد کشور به 

توان تولید داخل دارد.

مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه اصفهان:

اسـتفاده از کاتالیسـت های ایرانـی در خـط تولیـد فـوالد 
مبارکـه موجـب خرسـندی اسـت

مهنــدس حمــیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان در 
بازدید از عملیات اورهال واحد شهید خرازی و استفاده از کاتالیست های 
شرکت نفت و گاز سرو در این واحد در گفت و گو با خبرنگار چیالن 
با بیان اینکه ماموریت فوالد مبارکه استفاده از کاالی با کیفیت و با 
حداکثر توان ایرانی است، گفت: کاتالیست یکی از کاالهای استراتژیک 
در تولید فوالد است. طی سال های گذشته استفاده از کاالی با کیفیت 
ایرانی در هیئت مدیره فوالد مبارکه به تصویب رسید و پس از آن، 

بهره گیری از این کاالی بومی ایرانی در دستور کار قرار گرفت. 

عظیمیان افزود: امروز بسیار خوشحالیم که شاهد استفاده از کاتالسیت های 
ایرانی هستیم که عملکرد آنها مورد تایید کارشناسان فوالد مبارکه بوده و 

در خط تولید مصرف می شوند.
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رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تصریح کرد:

به حداقل رسـاندن واردات کاتالیسـت واحـــدهای فوالدی 
بومی سـازی  با 

که  ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس  سبحانی،  بهرام  دکتر 
برای نخستین بار استفاده از کاتالیست های ایرانی را در صنعت فوالد 
اولین  و  ریفرمر  پنجمین  بارگذاری  درخصوص  داد،  قرار  توجه  مورد 
مگامدول فوالد مبارکه در واحد شهید خرازی با کاتالیست های شرکت 
نفت و گاز سرو، به خبرنگار چیالن گفت: فوالد مبارکه در زمینه های 
کاری خود همواره اهتمام بر بومی سازی تجهیزات، قطعات یدکی و 
مواد اولیه داشته و این یکی از سیاست های همیشگی فوالد مبارکه 
بوده است که هدف از این اقدام و این استراتژی این بوده است که 

وابستگی این مجموعه بزرگ فوالدی را به حداقل برسانیم.

به جهت  که  است  ای  اولیه  مواد  از  یکی  کاتالیست  افزود:  سبحانی 
دنیا،  تولیدکنندگان در  به واسطه محدودیت  و  بوده  تامین، حساس 

اینرو  از  بود.  می شود  محسوب  انحصاری 
استفاده از توان تولید داخلی را در اولویت 
سایر  و  کاتالیست  مورد  در  لذا  دادیم.  قرار 
تولیدکنندگان  تجهیزات،  و  یدکی  قطعات 
داخلی مورد حمایت قرار گرفتند. به همین 
 1392 سال  در  بار  نخستین  برای  منظور 
و  نفت  شرکت  کاتالیست های  از  استفاده 
گاز سرو را در دستور کار قرار دادیم و پس 
از اعتمادی که از سوی این شرکت صورت 
پنجمین  بارگذاری  شاهد  امروز  گرفت 
این  که  هستیم  فوالد مبارکه  در  ریفرمر 
به خارج  وابستگی  و قطع  موفقیت جمعی 

موجب خوشحالی همه ما است.

ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
ادامه داد: استفاده از کاتالیست ساخت داخل 
در ابتدا به صورت محدود آغاز شد و پس  از مدتی، عملکرد آن مورد 
ایرادات  رفع  و  عملکرد  بودن  به جهت مطلوب  قرار گرفت.   ارزیابی 
جزئی و بهینه کردن آن، دامنه کار را گسترش دادیم و در نهایت یک 
ریفرمر به طور کامل با کاتالیست شرکت نفت و گاز سرو بارگذاری 
گردید. پس  از گذشت مدتی از مانیتورینگ عملکرد آن، برای ما محرز 
شد که این محصول قابلیت رقابت با نمونه خارجی را دارد و از آن به 
بعد تمام ریفرمرهای آهن اسنفجی را ماموریت دادیم تا از کاتالیست 
داخلی استفاده کنند و امروز هم ثمره این اقدام را می بینیم و به سایر 
واحدها نیز پیشنهاد و توصیه شد تا از این محصوالت استفاده نمایند 
چراکه وظیفه هر ایرانی است که از تولید داخلی حمایت نماید تا تولید 

باکیفیت در کشور توسعه یابد.

دکتر سبحانی با بیان اینکه با بومی سازی کاتالیست، بند دیگری از 
وابستگی قطع شد و خودکفا شدیم گفت: تا پیش از این شاهد بودیم 
را  باالیی  انحصار، قیمت های  به واسطه  تامین کنندگان خارجی  که 
برای محصول خود پیشنهاد می دادند.آنچه مسلم است این است که 
کاالیی که در ایران امکان تولید پیدا می کند 
را  خود  قیمت های  نیز  خارجی  طرف های 

کاهش خواهند داد.

مگامادول شهید خرازی  گزارش،  این  طبق 
کشور  فوالدی  ریفرمر  هشتمین  عنوان  به 
گاز  و  نفت  شرکت  کاتالیست  با  که  است 
سرو فعالیت خود را آغاز نموده است. پیش 
احیا  واحد  از   A-B-C-D ریفرمرهای  این  از 
مجتمع   3 احیا  ریفرمر  مبارکه،  فوالد   1
و  هرمزگان  فوالد  مجتمع  فوالد خوزستان، 
مگامادول کوثر مجتمع آهن و فوالد گل گهر 
از  استفاده  منطقه(  مگامادول  )بزرگترین 
در  را  سرو  گاز  و  نفت  شرکت  کاتالیست 

کارنامه خود دارند. 
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راهکارهای عبور فوالدسازان القایی از بحران
فوالدسازان القایی در مواجهه با تهدید یا فرصت؟

در ادامـه مطلـب قبلـی نگارنـده در 
مجلـه چیالن )شـــماره 80، صفحه 
آمـار  مجـدد  مـرور  ضمـن   ،)91
تولیـد فـوالد و وضعیـت فعلـی، بـه 
تحلیـل وضعیت صنعت فـوالد برای 

می پردازیـم. القایـی  فوالدسـازان 

ظرفیت  شد،  گفته  که  طور  همان 
تولید فوالد در بخش القایی ها، حدود 
با  که  است  سال  در  تن  میلیون   7
در نظر گرفتن راندمان متوسط 70 
درصد، میزان تولید سالیانه فوالد در این بخش حدود 5 میلیون تن 
برآورد می گردد که این مقدار در بیش از 90 کارخانه در اقصی نقاط 
کشور با بیش از 180 دستگاه کوره القایی با متوسط ظرفیت 10 تن و 

توان کل حدود 750 مگاوات در حال تولید است.

آمار رسمی منتشر شده توسط انجمن فوالد نشان می دهد در 7 ماهه 
ابتدای سال 14.5 میلیون تن فوالد خام )شمش و اسلب( تولید شده 
که با ادامه روند فعلی تولید، می توان گفت در سال 1397 حدود 25 
میلیون تن فوالد خام در کشور تولید خواهد شد که با در نظر گرفتن 
تولید فوالدسازان القایی، این مقدار بیشتر نیز خواهد بود. این مقدار 
تولید، شامل افزایش بیش از 20 درصدی تولید بیلت در کشور طی سال 
جاری و کمتر از 15 درصدی تولید اسلب نسبت به سال 1396 است. 

نظر  در  فرخنده  اتفاقی  را  فوالد  تولید  افزایش  باید  که  آن  وجود  با 
گرفت، با دو اتفاق مهمی که رخ داده است، در مورد وضعیت فعلی باید 
محتاطانه تر نگریست. براساس آمار منتشر شده از سوی کامودیتی 
متاسفانه به دلیل رکود ساخت و ساز و عوامل دیگر، مصرف ظاهری 
فوالد در کشور نسبت به سال های گذشته حدود 20 درصد کاهش 
یافته و همچنین صادرات فوالد تا اینجا حدود 20 درصد افت داشته 
است. از این آمار به سادگی می توان نتیجه گرفت که در کشور مازاد 

فوالد خام داریم و این یک هشدار برای صنعت فوالد کشور است.

به  زمانی،  بازه  توانستند در یک  القایی که  این میان فوالدسازان  در 
صادرات  جذابیت  و  گرافیتی  الکترود  ناگهانی  قیمت  افزایش  خاطر 
برای فوالدسازان بزرگ، نفس راحتی بکشند، اینک به خاطر افزایش 
قیمت قراضه و اثر مستقیم آن در بهای تمام شده به خاطر ناخالصی یا 
پرت قراضه، همچنین افزایش قیمت دالر و به تبع آن افزایش قیمت 

فروآلیاژها، تحت فشار قیمتی و ریسک ضرردهی قرار دارند.

این که وضعیت فعلی چقدر به طول بیانجامد یا میزان کاهش صادرات 
فوالد ایران چقدر بیشتر شود مشخص نیست اما چشم انداز روشنی 
هم وجود ندارد. لذا بدیهی است که به خاطر مازاد عرضه و افزایش 
فوالدسازان  الخصوص  علی  فوالدسازان  وضعیت  تولید،  هزینه های 

القایی در خطر جدی قرار دارد. 

راهکارهایـی کـه در ایـن وضعیت می توانـد تا حدی از بحـران را برای 
فوالدسـازان القایـی بکاهد، به طور خالصـه عبارتند از:

توسعه سیستمی داخلی: مهندسی هزینه و فرایندگرایی و تولید  �
و  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  زمینه  این  علمی )در  و  اصولی 

آکادمی فوالد می توانند کمک نمایند(.

توسعه عملیاتی داخلی: افزایش راندمان تولید و افزایش مصرف  �
آهن اسفنجی با هدف کاهش هزینه تولید.

توسعه بیرونی: ادغام افقی )با فوالدسازان القایی دیگر به منظور  �
کاهش هزینه ها و افزایش نقدینگی و هم افزایی علمی جهت بهبود 
به منظور کاهش  نورد  کارخانجات  )با  ادغام عمودی  راندمان(، 
ریسک فروش و هزینه های حمل و نقل و یا ادغام با تولیدکنندگان 

آهن اسفنجی، که کمتر محتمل است، یا تامین کنندگان قراضه(

با وجود آنکه تجربه های درخشانی در زمینه ادغام در ایران نداریم، اما 
جهت فرهنگ سازی و رعایت اصول حقوقی، انجمن تولیدکنندگان فوالد 
می تواند در این حوزه خدمات و کمک های خوبی به بخش خصوصی 

نماید. 

اند. کسانی پیروز و پایدارند که بتوانند  بحران ها همیشه در کمین 
تهدیدها را به فرصت تبدیل نمایند. این یک عبارت کلی یا شعار یا 
هدف می تواند باشد اما باید دید آیا بخش کامال خصوصی تولید فوالد 
به  تهدیدها  تبدیل  با  توانند  القایی، می  فوالدسازان  ایران، مخصوصا 
فرصت ها، از بحران های جاری عبور نمایند یا آیا اصال فرصتی وجود 
دارد که بتوان بحران ها را به آن فرصت ها تبدیل کرد؟ و یا اینکه باید 
صرفا تمرکز را روی کاهش هزینه های بحران گذاشت؟ آیا فوالدسازان 
القایی از این پیچ بزرگ به سالمت عبور خواهند کرد؟ زمان این را 

نشان خواهد داد.

 حسام ادیب 
رئیس هیئت مدیره گروه 

دانش بنیان پاترون
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محورهای پنج گانه حمایت از صنعت فوالد
نقش صنعت فوالد در توسعه کشور در 
راستای چشم انداز 1404 قابل انکار 
رسیدن  جهت  شک  بدون  و  نیست 
به اهداف چشم انداز، توجه به صنایع 
مادر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
همواره مصرف سرانه فوالد به عنوان 
توسعه  و  رشد  شاخص های  از  یکی 
می گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  کشورها 
در ایران نیز همانند سایر کشورها، این 
صنعت به دلیل ایجاد اشتغال، صرفه 
جویی ارزی و ایجاد تحرک در صنایع 
مدیریتی  سیاست های  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  دستی  پایین 
با  مطابق  و  انداز  راستای چشم  در  نیز  بازرگانی شکری  گروه صنعتی 

برنامه های توسعه پنج ساله بوده است.
توسعه این صنعت با تکیه بر نوآوری و استفاده از تکنولوژی های جدید 
کاهش  انرژی،  مصرف  کاهش  در  می تواند  توسعه،  و  رشد  بر  عالوه 
آالینده ها و افزایش کیفیت، نقش مهمی را در شکوفایی صنعت و اقتصاد 
دستگاه های  و  دولت  حمایت  با  جز  نیز  مهم  این  باشد.  داشته  کشور 
ذیربط میسر نمی شود. اما سوالی که مطرح است این است که مهم ترین 
محورهای حمایتی جهت توسعه این صنعت چیست و توسعه پایدار این 

صنعت چه نتایج و مزیت هایی دارد؟
1- عدم وجود تکنولوژی مناسب و به روز و دانش فنی مناسب در کشور 
از کشورهای  از ماشین آالت و دانش فنی  موجب شده است بسیاری 
فعال در این زمینه خریداری شود. همین مسئله هزینه های باالیی را 
بر این صنعت تحمیل می کند و نوسانات اخیر نرخ ارز و نا اطمینانی از 
بازار آتی، بر مشکالت توسعه صنعت فوالد روز به روز اضافه کرده است. 
مهمترین مانع بر سر راه ایجاد و توسعه این صنعت، نبود سیستم بانکی 
مناسب و اصالح و بهبود شیوه های موجود است. در صورت عدم تزریق 
نقدینگی، امکان تعطیلی بسیاری از واحدهای فعال فوالد وجود دارد. ارائه 
تسهیالت مناسب و ارزان قیمت و پرداخت به موقع آن، راهکاری مناسب 
جهت رفع مشکل موجود است. متاسفانه عدم هماهنگی بانک های کشور 
این صنایع است. بعضا مشاهده  با وزارت صنعت، سد عظیمی بر رشد 
می شود ادارات متبوع دستور پرداخت وام با مبالغ مشخص را با تصویب 
کارگروه های داخلی به بانک ها صادر می کنند و علی رغم تاکید بسیار در 
پرداخت، بانک های عامل همکاری الزم را اعمال نمی کنند.  این مسئله 

بایستی هر چه زودتر در سطح عالی مطرح شده و حل شود.
2- فوالد محصولی است که جهت تولید و صادرات، به زیرساخت های 
ارتباطی و حمل و نقل ریلی و جاده ای مناسب نیاز دارد. استهالک و 
فرسودگی خودروها و تریلرهای سنگین، حمل مواد و محصوالت را به 

چالش کشانده است. 
در ماه های اخیر اعتصابات کامیون داران ضربه سنگینی به کارخانه های 
فوالد وارد کرد. انتظار می رود دولت محترم عملکرد صنعت حمل و نقل 

را مورد بررسی مجدد قرار داده و در بهبود آن تالش های جدی نماید.
3- آب و برق برای صنایع فوالد حیاتی است و نیاز به توسعه و بهبود 
وضعیت تامین آن ها می باشد. در فصول گرم و سرد سال، افت فشار 

انرژی یکی از مشکالت دیگر این صنعت است. از آنجا که این صنعت 
به لحاظ ماهیت کاری و فرآیندی خود با اعمال سیاست های ناگهانی 
کاهش انرژی یا قطعی انرژی با ضرر و آسیب جبران ناپذیر در قسمت 
تجهیزات و تولید مواجه خواهد شد؛ بایستی حتماً در این زمینه تدابیر 

الزم اندیشیده شود.
4- توسعه صادرات فوالد با توجه به شرایط مناسب کشور از لحاظ دارا 
بودن ذخایر مناسب معدنی و تقاضای مناسب کشورهای همسایه نشان 
دهنده مزیت صادراتی محصوالت این صنعت می باشد. با نگاه به سبد 
بهینه صادراتی صنعت فوالد کشور در سال های گذشته و چشم انداز 
در  فوالدی  بیشترین سهم صادراتی محصوالت  متوجه  آینده می توان 
میان سایر محصوالت گردید. مع االسف اقدامات غیر کارشناسی در حوزه 
صادرات بارها و بارها مشاهده است. اقدام اخیر مبنی بر اخذ تعهد ارزی 
برای کلیه صادرکنندگان کمرشکن بود و با ادامه این روند انتظار می رود 
بازاری که با زحمت و تالش چندین ساله توسط تولیدکنندگان ایرانی به 

دست آمده بود، تدریجاً از بین رود.
ایران،  فوالد  از  همسایه  کشور های  باالی  مصرف  به  عنایت  با   -5
رضایت  جلب  و  رقابتی  قیمت  یک  ایجاد  در  محترم  دولت  مساعدت 
مصرف کنندگان ضروری است. با توجه به آنچه گفته شد از جمله باال 
بودن قیمت تمام شده انرژی با در نظر گرفتن ضرر و زیان ناشی از کاهش 
شدید یا قطع برق و گاز در مواقع پیک مصرف، نبود سیستم جاده ای و 
حمل و نقل مناسب و موانع عظیم صادرات این محصول، درحال حاضر 

محصول ایرانی توان رقابت قیمتی با محصوالت مشابه خارجی را ندارد.
در مجموع، بهبود، ارتقا و حفظ کیفیت محصول و همچنین افزایش بهره 
وری و کاهش هزینه های تمام شده جهت دستیابی به قیمت رقابتی 
و جلب رضایت مصرف کنندگان و همچنین جلوگیری از اتالف منابع 
تجهیز  و  نوسازی  نیازمند  زیست،  محیط  و  ملی  سرمایه های  و حفظ 
واحدها به دانش و فناوری روز دنیا می باشد که این خود مستلزم صرف 
این  توسعه  طریق  از  وری  بهره  افزایش  است.  دولت  حمایت  و  هزینه 
صنعت و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا باعث بازدهی بیشتر صنایع، 
بهبود سطح درآمدی صنعت و کارکنان آن، افزایش سطح زندگی مردم و 

افزایش بهره وری ملی می گردد. 
استان کرمانشاه در سال های اخیر دارای باالترین نرخ بیکاری بوده است. 
توسعه صنایع مادر این استان به خصوص صنعت فوالد می تواند کمک 
بر  این صنعت عالوه  نماید.  استان  توزیع ثروت در کشور و  به  شایانی 
اشتغال زایی و رشد اقتصادی استان در تحرک و رشد صنایع و خدمات 
در منطقه بسیار مفید خواهد بود. الزم به ذکر است استان کرمانشاه به 
دلیل دسترسی به راه های ارتباطی مناسب و نزدیکی به مرز و راه های 

بین المللی، پتانسیل باالیی برای رشد و توسعه این صنعت مهم دارد. 
با این رویکرد مجتمع ذوب آهن بیستون در راستای توسعه این صنعت 
در کنار جهان فوالد غرب اقدام به احداث کارخانه تولید شمش فوالدی، 
آهن اسفنجی و نیروگاه برق نموده است. نیروگاه برق با استفاده از چرخه 
برنامه های  از کارخانه آهن اسفنجی در  انرژی بدست آمده  و  حرارتی 
توسعه این مجتمع قرار دارد تا عالوه بر استفاده بهینه از انرژی، سهمی در 
صرفه جویی منابع ملی کشور و حفظ محیط زیست و سالمت جامعه 

داشته باشد. 

 جهاندار شکري 
مدیرعامل مجتمع ذوب آهن 

بیستون
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پیش بینی تقاضای بازار محصوالت تخت فوالدی کشور 

مقدمه

انجمن جهانی فوالد تعریفی که از تقاضای فوالد ارایه نموده عبارتست 
از میزان محصوالت فوالدی که مصرف کنندگان یک کشور یا منطقه 
در یک دوره زمانی مشخص، متمایل به خرید آن بوده و توانایی خرید 
در قیمت های تعیین شده را نیز دارا می باشند. به بیان دیگر میزان 
فوالد خریداری شده از فوالد سازان یک کشور یا منطقه)صرف نظر 
از اینکه در چرخه تولید پایین دستی به کار گرفته شود یا در انبار 

نگهداری شود( مشخص کننده حجم تقاضای فوالد است.

 با توجه به اینکه تقاضای فوالد وابسته به حجم تقاضا در حوزه پایین 
دستی می باشد، پیش بینی آن از پیچیدگی ها ی خاصی در مقایسه 
با سایر صنایع برخوردار است و متدلوژی ها و ابزارهای متنوعی برای 

برآورد آن در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. 

به منظور پیش بینی مصرف فوالد، دو رویکرد تحلیل شاخص های 
اقتصادی در کنار تحلیل ساختار مصرف  منتج به پیش بینی هایی 
با حداقل  انحرافات خواهد شد که امروزه کاربرد زیادی در دنیا پیدا 

کرده است.

• غالمرضا طاهری، مدیر برنامه ریزی و تحقیقات بازاریابی فوالد مبارکه
مجید فخاری، کارشناس ارشد تحقیقات بازاریابی فوالد مبارکه

تقاضای بازارمحصوالت فوالدی کشور

روند تغییرات مصرف محصوالت فوالدی کشور در نمودار ذیل تشریح 
گردیده است. بر اساس نمودار مذکور میزان مصرف محصوالت فوالدی 
کشور تا سال 1389 روند صعودی داشته و در این سال به باالترین 
میزان خود یعنی 21/7 میلیون تن رسیده است. به دنبال اعمال تحریم 
ها و روندکاهشی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و رکود حاکم بر بازار، 
از سال 1390 روند نزولی به خود گرفت و در سال 1392 با رسیدن به 
15/7 میلیون تن، پایین ترین میزان خود طی سال های اخیر را رقم 
زد. پس از آن مصرف فوالد با شیب مالیمی روند رو به رشدی را تجربه 
نمود و در سال گذشته عدد 16/7 میلیون تن را ثبت نمود.  طی سال 
های گذشته ترکیب مصرف فوالد شاهد تغیراتی بوده به این ترتیب که 

سهم مصرف محصوالت تخت از حدود 47 درصد در سال 1388 به 
حدود 56 درصد در سال 1396 افزایش یافته است. 

مصرف  گیر  چشم  کاهش  در  توان  می  را  تغییر  این  عمده  دلیل 
محصوالت طویل ناشی از رکود صنعت ساختمان و کاهش پروژه های 
عمرانی درکشور دانست. متوسط نرخ کاهش سالیانه محصوالت طویل 
با  تن  میلیون   11/1 میزان  به  سال 1389  در  مصرف  اوج  نقطه  از 
متوسط نرخ کاهش سالیانه5/6 درصدی به حدود 6/9 میلیون تن در 
این در حالی است که مصرف محصوالت  سال 1396 رسیده است. 
تخت از 11/5 میلیون تن در سال 1389 با متوسط نرخ کاهش سالیانه 

1/9 درصدی به 9/3 میلیون تن در سال 1396 رسیده است. 
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تغییر دیگری که طی سال های گذشته در ساختار مصرف محصوالت 
فوالدی کشور اتفاق افتاده، کاهش ضریب نفوذ واردات )سهم واردات از 
مصرف(، می باشد که از 56 درصد در سال 1388 به حدود 17 درصد 

در سال 1396 تقلیل یافته است. 

تقاضای بازارمحصوالت تخت فوالدی بر اساس حوزه های مصرف

فوالد  به  مربوط  فوالدی  تخت  محصوالت  مصرف  سهم  ترین  عمده 
های ساختمانی می باشد که 58 درصد از مصرف محصوالت فوالدی 

تخت کشور را طی سال های گذشته را به خود اختصاص داده است. با 
احتساب بخش حمل و نقل و انرژی حدود 80 درصد مصرف محصوالت 

تخت فوالدی کشور در سه حوزه مذکور صورت می پذیرد. 

در سال های اخیر بخش فوالد های ساختمانی شاهد کاهش مصرف 
سالیانه حدود 8 درصدی بوده این در حالی است که بخش خودرو 
با رشد مصرف فوالد متوسط سالیانه  26 درصدی شاهد رونق قابل 
توجهی بوده است. بخش انرژی نیز در سال های اخیر از رونق نسبی 
برخوردار بوده است. روند مذکور در نمودارهای ذیل قابل مشاهده می 

باشد. 
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روند مصرف محصوالت فوالدی تخت کشور به تفکیک محصوالت

ترکیب مصرف محصوالت تخت فوالدی کشور طی سال های گذشته 
در نمودار ذیل نمایش داده شده است. روند کاهشی مصرف محصوالت 

گرم و رشد مصرف محصوالت سرد حکایت از  روند کاهشی تقاضا در 
صنعت ساختمان و رونق نسبی در صنعت خودرو کشور در طی سال 

های اخیر دارند.   

پیش بینی روند مصرف محصوالت فوالدی تخت کشور

بر اساس مطالعات صورت گرفته در مورد ساختار مصرف در حوزه های 
پایین دستی و تحلیل روند شاخص و متغیرهای  کالن اقتصادی میزان 
مصرف محصوالت فوالدی تخت برای سال جاری و سال آینده پیش 
بینی شده که روند آن در نمودار ذیل تشریح گردیده است. با توجه به 
شرایط تحریم، پیش بینی کاهش روند تشکیل سرمایه ثابت در حوزه 
ی ساختمان و ماشین آالت، کاهش فعالیت بخش خصوصی در حوزه 
ساختمان، روند رو به رشد تورم و افزایش هزینه های  تولید وکاهش 

قدرت خرید خانوار،روند کاهشی نرخ ازدواج، روند کاهشی تولید در 
حوزه های پایین دست به ویژه خودرو و لوازم خانگی، کند شدن روند 
اجرای پروژه های عمرانی، مشکالت در جذب سرمایه و پروژه های 
حوزه انتقال سیاالت پیش بینی می گردد مصرف محصوالت فوالدی 
تخت طی سال جاری و سال آینده به طور متوسط با کاهش حدود 8 
درصدی مواجه شده و در سال جاری به حدود 8/5 میلیون تن و در 
سال آینده به حدود 8 میلیون تن کاهش یابد. که ترکیب آن در نمودار 

ذیل نمایش داده شده است. 
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• وحید یعقوبی
• شیرین نیکو حرف

)انجمن تولید کنندگان فوالد ایران(

تولید فوالد میانی و کل محصوالت فوالدی طی هفت ماهه سال 96 و 97
واحد: هزار تن

از تولید، واردات، صادرات، مصرف و قیمت فوالد
در  پنج ماهه نخست سال 1397

روایت آماری چیالن

مصرف ظاهری فوالد میانی و محصوالت فوالدی طی هفت ماهه سال 96 و 9
واحد: هزار تن

y  18 مقایسه آمار تولید فوالد میانی کشور)بیلت، بلوم و اسلب( در هفت ماهه سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد
درصدی آن است. این در حالی است که بر اساس آمار سال 2017 انجمن جهانی فوالد )WSA( میانگین رشد تولید فوالد در دنیا حدود 5 
درصد بوده است. به عبارت دیگر رشد تولید فوالد در ایران تقریبا 4 برابر میانگین رشد تولید فوالد جهان است هرچند که در خصوص تداوم 

این رشد تولید به ویژه سه ماهه پایانی  سال 97 نگرانی هایی وجود دارد. 
y  در هفت ماهه اول سال جاری، بیش از 15 میلیون تن آهن اسفنجی در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/5 میلیون

تن افزایش داشته است. بنابراین به نظر می رسد توازن آهن اسفنجی و فوالد میانی در سال جاری برقرار گردد.
y  کاهش 12 درصدی در تولید ورق های پوشش دار آن هم علی رغم رشد 10 درصدی در تولید ورق گرم و 3 درصدی در ورق سرد در هفت

ماهه نخست سال 97 می تواند ناشی از پوشش تقاضای این محصوالت توسط واردات باشد
y  رشد 21 درصدی تولید میلگرد در هفت ماهه سال 97 نشان دهنده رونق بازار مقاطع ساختمانی نیست بلکه به دلیل پایین بودن میزان

تولید واحدهای نوردی مدت مشابه سال 96 و همچنین افزایش صادرات در ماه های ابتدایی سال جاری است .
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• وحید یعقوبی
• شیرین نیکو حرف

)انجمن تولید کنندگان فوالد ایران(

واردات و صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی طی هفتماهه سال 96 و 9
واحد: هزار تن

سهم فوالد میانی و محصوالت فوالدی از تولید، واردات و صادرات فوالد طی هفت ماهه 97

y  صادرات فوالد میانی کشور در هفت ماهه نخست سال 97، 11 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد. این در
حالی است که در آمار 5 ماهه سال جاری با رشد 12 درصدی صادرات فوالد میانی مواجه بودیم. بنابراین می توان گفت اعمال تحریم ها و 

البته رویکردهای ارزی و مقرراتی محدود کننده صادرات این کاهش 23 درصدی را طی دو ماه گذشته رقم رده اند! 
y  صادرات محصوالت فوالدی کشور در هفت ماهه سال جاری از 1/6 میلیون تن فراتر رفت و رشد 135 درصدی را ثبت کرد که حدود نیمی

از آن میلگرد )شاخه و کالف( بوده است. با در نظر گرفتن حدود 3/1 میلیون تن صادرات فوالد میانی در این مدت و البته پیش بینی روند 
آتی صادرات فوالد، به نظر می رسد 7 میلیون تن صادرات فوالد ایران تا پایان سال جاری محقق شود. 

y  صادرات بیلت و بلوم کشور در هفت ماهه نخست سال جاری، فقط یک درصد رشد داشته است! این در حالی است که همین رشد در سه
ماهه سال جاری 40 درصد گزارش شده بود.

y  کاهش 21 درصدی صادرات آهن اسفنجی در سه ماهه نخست سال 97 نشانگر جواب دادن سیاست های کنترلی دولت برای عرضه بیشتر
آهن اسفنجی به بازار داخلی و عمل کردن به توافقات انجام شده توسط تولیدکنندگان آهن اسفنجی به ویژه گل گهر و میدکو است به 

طوری که در هفت ماهه نخست سال جاری 374 هزار تن آهن اسفنجی از کشور صادر شده است.
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روند قیمت داخلی و جهانی شمش در سال 96 و هفت ماهه نخست سال 97

روند قیمت داخلی و جهانی میلگرد در سال 96 و هفت ماهه نخست سال 97

y  ،تفاوت 100 دالری بین قیمت میلگرد داخل ایران و قیمت های جهانی همچنان به چشم می خورد و همچنان میلگرد داخلی ایران
ارزان ترین میلگرد دنیا است.

y  پس از آزاد شدن سقف رقابت در بورس کاال در شهریورماه و انجام اصالحات مقدماتی در دستورالعمل تنظیم بازار، قیمت شمش در بورس
کاال به بازار نزدیک شده اما همچنان اختالف دارند. قیمت شمش در بازار داخلی هم کماکان 80 دالر ارزان تر از  قیمت جهانی است.



103

w
w

w
.c

hi
la

no
nl

in
e.

co
m

آمـــــــــــار

روند قیمت داخلی و جهانی اسلب در سال 96 وهفت ماهه نخست سال 97

روند قیمت داخلی و جهانی ورق گرم در سال 96 و هفت ماهه نخست سال 97

y  220 پس از فاز اول اصالح دستورالعمل تنظیم بازار فوالد، قیمت ورق گرم در بورس کاال به قیمت بازار نزدیک شده اما همچنان بیش از
دالر با قیمت تمام شده واردات فاصله دارد.

y  فاصله قیمت جهانی و داخلی اسلب در ایران روز به روز در حال افزایش است و مهم ترین دلیل آن، مازاد 2/5 میلیون تنی تولید اسلب و
محدود شدن صادرات آن است.




































