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چرا با وجود توسعه صنایع فوالد به روش قوس الکتریکی از 
تولید الکترود گرافیتی جا ماندیم؟

  دکتر بهرام سبحانی
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

ایتالیا اقامت داشتم به  سال 1365 زمانی که برای نظارت بر طراحی و ساخت تجهزات مجتمع فوالد مبارکه در 
درخواست شرکت ایتالیم پیانتی )ITALIMPIANTI طرف قرارداد ایران برای ساخت فوالد مبارکه( بازدیدی از کارخانه 
تولید الکترود گرافیتی در اطراف شهر رم به اسم ELECTROCABONIUM داشتم که یکی از شرکت های زیر گروه 

SIGRI بود و قرار بود الکترودهای مورد نیاز فوالد مبارکه را تامین کند. 

در آن بازدید فرصتی شد تا با توجه به برنامه وزارت معادن و فلزات آن زمان برای توسعه ظرفیت فوالد کشور به روش 
کوره قوس الکتریک و نیاز به الکترود گرافیتی با مدیر کارخانه در مورد امکان تاسیس کارخانه ای مشابه در ایران با 
آن ها صحبت کنم. آنجا بود که آقای مدیر آنجا، جواب منفی داد و به صراحت گفت این یعنی تعطیلی این کارخانه 
که کل ظرفیت و تولیداتش صرفا برای بازار آسیا تخصیص داده شده است و من در گزارشاتی که از وضعیت پیشرفت 

پروژه می نوشتم به اهمیت ضرورت احداث کارخانه تولید الکترود گرافیتی برای تامین نیاز آینده تاکید کردم.
وقتی در سال 69 به ایران باز گشتم متوجه شدم خوشبختانه شرکت ملی فوالد ایران طرح تولید الکترود گرافیتی را 
در دستور کار دارد و یکی از مهندسین را به عنوان مجری طرح برای اجرایی کردن این مهم منصوب کرده است و اما 

چه شد که پس از گذشت 30 سال هنوز کارخانه الکترود سازی نداریم؟

آدرس غلط! بله. آدرس غلط و گمراه کردن مسئولین پروژه.

 اولین آدرس غلط: دانش فنی تولید الکترود گرافیتی پیچیده است و ایران قادر به دستیابی به آن نیست.

 دومین آدرس غلط: مواد اولیه تولید الکترود گرافیتی کک سوزنی است که دانش تولید آن در انحصار آمریکا و ژاپن است.

 سومین آدرس غلط: مواد اولیه کک سوزنی کک نفتی است که در ایران قابل تامین نیست.

تیمی که مسئولیت اجرای طرح الکترود گرافیتی را داشت ناچارأ بایستی برای گرفتن اطالعات به تولیدکنندگان که 
عمده آن ها شرکت های زیر مجموعه گروه SIGRI بودند مراجعه و از آن واحدها بازدید می کردند. همان گروهی که 
اعتقاد داشت اگر ایران صاحب کارخانه شود باید کارخانه رم را تعطیل کند. بدیهی است در این شرایط انتظار گرفتن 
کمک های فنی برای احداث کارخانه از شرکت رقیب به جایی نخواهد رسید و بهترین راه منصرف کردن ایران از اجرای 

این طرح استراتژیک ارائه آدرس های غلطی بود که به آن اشاره شد.
با گذشت زمان از یک طرف کارخانه تولید الکترود ایتالیا تعطیل شد و کارخانجات تولیدی چینی جایگزین آن شد و از 
طرف دیگر ظرفیت تولید فوالد کشور از اواسط دهه 80 سرعت گرفت و نیاز کشور به الکترود گرافیتی روز به روز افزون 
تر شد و شاهد جوالن واسطه ها برای فروش الکترود به واحدهای فوالدی بودیم و این بار واسطه ها و تولیدکنندگان 
چینی بودند که همان آدرس های غلط را می دادند و تا جایی به این موضوع دامن زدند که وقتی صحبت از ساخت 
کارخانه الکترود گرافیتی اردکان مطرح می شود چه افرادی که با این کاال و فرایند تولید آن آشنایی دارند و چه آنان 

که با این موضوع بیگانه اند بالفاصله می پرسند خوراکش از کجا؟ کک سوزنی از کجا؟ پترولیوم کک که نداریم و...
در چنین فضایی بود که همه اذهان به این سمت و سو هدایت شد که کک نفتی که از VB پاالیشگاه گرفته می شود با 
کیفیت مناسب و مقدار کافی برای تولید کک سوزنی نداریم و حتی اگر کارخانه اردکان به مرحله راه اندازی هم برسد 
به دلیل نداشتن مواد اولیه به تولید نخواهد رسید و متاسفانه هیچ یک از دست اندرکاران به صورت عمقی و علمی به 

این موضوع نپرداختند که متوجه شوند کک نفتی تنها منبع تامین کک سوزنی نیست.
در بازدیدی که از یکی از معتبرترین کارخانجات الکترودسازی چین داشتم متوجه شدم که کل تولیدات آن کارخانه 
کک سوزنی حاصل از فرآوری »قطران ذغالسنگ« است که در همان کارخانه انجام می شود و با کیفیت ترین الکترود 

گرافیتی را تولید می کند.
در واحد کک سازی قدیم ذوب آهن اصفهان سالیانه بالغ بر 20 هزار تن قطران تولید می شد که سال ها به عنوان ماده 
مزاحم محیط زیست در استخری دفن می شد تا اینکه ذوب آهن با مشارکت بنیاد مستضعفان، پاالیشگاه قطران را 
احداث  نمود و با فرآوری این ماده مزاحم در این پاالیشگاه، فرآورده های گران قیمتی مثل پیچ )نوعی قیر( و نفتالین 

و... تولید می شود.
جالب است بدانید که برای تولید کک سوزنی از قطران ابتدا باید پیچ تولید گرد و سپس در ادامه فرایند پیچ را به 
کک سوزنی تبدیل کرد. حال با داشتن کک سازی های ذوب آهن اصفهان، فوالد زرند ایرانیان و شرکت تهیه و تولید 
در زرند وقت آن رسیده است که محققین و شرکت های دانش بنیان روی قطران زغالسنگ به عنوان مواد اولیه تولید 
کک سوزنی و الکترود گرافیتی متمرکز شوند که فرآیند چندان پیچیده ای نیست و انشاهلل خوراک الزم برای کارخانه 
الکترود گرافیتی اردکان از داخل تامین و تابوی عدم دستیابی به دانش فنی تولید کک سوزنی و الکترود گرافیتی برای 

همیشه شکسته شود.



















































 طرح های عمرانی و اشتغال زایی شرکت فوالد خوزستان به مناسبت دهه مبارک فجر با حضور امام جمعه اهواز، رئیس هیات عامل ایمیدرو، 
استاندار خوزستان و سایر مسئوالن استانی در 20 بهمن ماه 98 افتتاح شد.

اولین طرح، افتتاح پایانه خدماتی فنی شرکت چند وجهی فوالد لجستیک از شرکت  های تابعه فوالد خوزستان به مساحت 3200 بود که با 
هدف تامین، نگهداری و پشتیبانی از ناوگان  های کامیون موجود در حوزه حمل و نقل و تسریع در حمل جاده ای مواد اولیه به بهره برداری رسید. 

کارگاه بزرگ آموزشی و خیاط خانه فوالد خوزستان دومین طرحی بود که در شهرک صنعتی شماره چهار اهواز به بهره برداری رسید. در این 
طرح که در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی فوالد خوزستان به بهره برداری رسید. 

طبق این گزارش، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو به همراه استاندار خوزستان، مدیرعامل فوالد خوزستان و سایر مسئوالن 
استانی از روند اجرایی ساخت بیمارستان 96 تختخوابی فوالد خوزستان بازدید کردند و چندین طرح دیگر نیز افتتاح کردند. در بخش پایانی 
برنامه  های شرکت فوالد خوزستان در دهه فجر با رونمایی از سند طرح جامع توسعه شرکت فوالد خوزستان و  سند طرح جامع محیط 

زیست و پسماند همراه شد.

 تولید انواع محصول در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 10 ماه سال 98 از 23.4 میلیون تن عبور کرد. طی این مدت 13.3 میلیون تن 
کنسانتره و افزون بر 10 میلیون تن گندله سنگ آهن در این شرکت تولید شد.

به گزارش چیالن، تولید انواع محصول در بزرگ ترین تولیدکننده سنگ آهن ایران با رشد 2درصدی نسبت به رقم برنامه ریزی شده و افزایش 
یک درصدی نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته همراه شد.

همچنین مجموع تولید کنسانتره سنگ آهن به بیش از 13.3 میلیون تن رسید که رشد دو درصدی نسبت به 10 ماه سال 97 داشت و در عین 
حال 3درصد بیش از برنامه ریزی بوده است. از سوی دیگر کل تولید گندله سنگ آهن نیز از رقم 10 میلیون و 89هزار تن گذشت که 3درصد 

بیش از رقم برنامه ریزی و اندکی بیش از مدت مشابه سال قبل است.

گزارش عملکرد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نشان می دهد در بین کارخانه های فرآوری سنگ  آهن، خطوط 4تا 7 در رشد تولید پیشتاز 
بوده اند. این شرکت همچنین در مدت مورد بررسی توانست افزون بر 405 هزار تن کنسانتره سنگ آهن از غبار کارخانه ها تولید کند.

ارزش فروش داخلی انواع محصوالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 10 ماهه سال 98 از 106هزار میلیارد ریال عبور کرد. این رقم فروش 
42درصد بیش از میزان فروش مدت مشابه سال قبل بوده است. رقم فروش 10 ماه سال گذشته این شرکت 74هزار و 528 میلیارد ریال رسید 

بود که در 10 ماه سال جاری با جهش قابل توجه همراه شد.

مجموع تناژ فروش انواع محصول شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در این مدت به بیش از 11.1 میلیون تن رسید که این میزان در مقایسه 
با سال گذشته رشدی 1.6 درصدی داشته است. در همین زمینه شرکت توانسته طی 10 ماه گذشته 80 درصد از برنامه فروش داخلی سال 

جاری را محقق کند.

اخبار داخلی
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با حضور دکتر غریب پور:
طرح های عمرانی شرکت فوالد خوزستان در دهه فجر افتتاح شد

بیش از 23 میلیون تن انواع محصول طی 10 ماهه سال 98 در گل گهر تولید شد:
رشد تولید و فروش کنسانتره و گندله سنگ آهن گل گهر 



 مهندس علیرضا چایچی، مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران 
در بازدید استاندار یزد اعالم کرد:  فوالد آلیاژی ایران در 4 گروه 
فوالدهای زنگ نزن، فوالدهای ابزار سردکار، فوالدهای مقاوم در مقابل 
دمای باال و فوالدهای میکرو آلیاژی به عنوان کاالهای دانش بنیان 
پذیرفته شد و از همین رو در رده شرکت های دانش بنیان قرار دارد.
فوالدی کم  از  شرکت های  یکی  آلیاژی   فوالد  گفته چایچی  به 
ای  قطره  آبیاری  که  ای  گونه  به  باشد  می  کشور  در  آب  مصرف 
هوشمند در  فضای سبز 400 هکتاری شرکت را برای اولین  بار در 
کشور اجرا نمودیم. وی همچنین گفت: آزمایشگاه و مرکز تحقیقات 
فوالدآلیاژی ایران به عنوان آزمایشگاه مرجع کشور شناخته شده است.

 علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی سازی کشور با حضور 
در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید از بخش های مختلف شرکت 
گفت:. ذوب آهن اصفهان در گذشته به عنوان قطب تولید مقاطع 
ساختمانی کشور شناخته می شد اما امروز سبد متنوع  تولیدات 
آن عالوه بر مقاطع محصوالت دیگر مانند انواع ریل، ورق سازه های 
فوالدی و ... را نیز شامل می شود. بسیار خوشحال هستم که این 

شرکت مادر صنعتی روند رو به رشدی را در پیش گرفته است.
وی افزود: پروژه تولید ریل یکی از آرزوی های کشور بود و برای 
اکنون  هم  اما  شد  می  وارد  محصول  این  ها  ساخت  زیر  توسعه 
محصول استراتژیک ریل مطابق با استانداردهای روز دنیا در ذوب 
آهن اصفهان تولید می شود. امروز از نزدیک بالغ بر 10 هزار تن 
ریل تولیدی این شرکت را مشاهده نمودم که آماده بارگیری است. 
در کشورهای همسایه  هایی که  زیرساخت  به  باتوجه  افزود:  وی 
به کشورهای  اصفهان  وجود دارد زمینه صادرات ریل ذوب آهن 

دیگر فراهم است.
به گفته این مقام مسئول هم اکنون طرح های توسعه و پروژه های 
بزرگی در این مجتمع فوالدی راه اندازی شده است و ظرفیت 600 
هزار تنی آن به حدود 4 میلیون تن افزایش یافته است و پروژه های 

بسیاری نیز در این شرکت در دست برنامه ریزی و اجرا قرار دارد.
یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این برنامه بازدید 
از ماده 141  ارزیابی دارایی ها  از محل تجدید  گفت: ذوب آهن 
خارج شد و هم اکنون از شرایط بهتری برخوردار است اما به دلیل 

کمبود مواد اولیه قادر نیست با تمام ظرفیت تولید داشته باشد.

تدوین  جلسه  در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل  عظیمیان،  مهندس   
معاونان  در جمـع  در سال 99،  استراتژی های شرکـت  و  اهداف 
و مدیران فوالد مبارکه از تولید متوازن و پایدار، تأمین پایدار مواد 
مصرفی و تجهیزات، برقراری تـوازن در ورودی و خروجی شرکت 
و راندمان تولید، چابک تر کردن و منعطف تر شدن فرایند و اهتمام 
بیشتر برای احداث نورد گـرم 2 فـوالد مبارکـه به عنوان مهم ترین 

راهبردهای شرکت در سال پیش رو نام برد.
 عظیمیان در این نشست دوروزه در خصوص تولید متوازن و پایدار 
گفت: باید با عنایت به نیاز بازار  و ارزش افزوده ای که تولید محصول 
به کار  را  تولید  خطوط  می آورد،  بار  به  ذی نفعان  و  شرکت  برای 
گیریم. این امر باعث می شود بتوانیم همچنان بر اساس سفارش 

مشتری و نیاز بازار تولید کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه در  این نشست، در رابطه با تأمین پایـدار 
تمام مواد مصرفی و تجهیزات اظهار داشت: سال گذشته موضوع 
تأمین الکترود برای شرکت به یک بحران تبدیل شده بود و مدیریت 
شرکت آن را  بزرگ ترین  مسئلۀ موجود در راه تولید می دید اما 
الکترود موردنیاز تأمین شد و شرکت بدون وارد آمدن هیچ گونه 

توقف به خطوط تولید از بحران یادشده خارج شد. 
وجود  همچنان  اولیه  مواد  تأمین  برای  نگرانی  البته  افزود:  وی 
دارد، اما برای سال آینده، موضوع وارد کردن کنستانتره یا گندله 
اگر  است.  بررسی  و در حال  در هیئت مدیره شرکت مطرح شده 
معدن کاران تمرکز خود را بر اکتشاف و استخراج بیشتر گذاشته 
بودند، چنین مشکلی برای کشور و فوالدسازان پیش نمی آمد، بنابراین 
برای تأمین مواد اولیه باید تالش شبانه روزی و ویژه داشته باشیم.

 نشست و جلسات تدوین اهداف، شاخص ها و اقدامات استراتژیک 
و نقشه استراتژی شرکت فوالد هرمزگان

شرکت   رهبری  تیم  همراهی  و  حضور  با   )1399-1401 )افق   
استراتژی سطح  های  نقشه  تدوین  راستا  در همین  برگزار  شد. 

وظیفه ای سازمان نیز دنبال شد.
به  جاری  سال  در  هرمزگان   فوالد  که شرکت  است  ذکر  شایان 
عنوان صادرکننده نمونه استان معرفی شده است و موفق به تمدید 
کیفیت، سیستم  مدیریت  استانداردهای سیستم  های  گواهینامه 
مدیریت انرژی و همچنین مدیریت آموزش نیز گردید. این شرکت 
همچنین ممیزی مرحله اول استانداردهای مدیریت زیست محیطی، 
ایمنی و بهداشت و حرفه ای، مدیریت شکایات مشتریان و مدیریت 
رضایت مشتریان را نیز سپری نمود و گواهینامه استانداردهای فوق 

در مهرماه سال 1399 ارائه می گردد.

اخبار داخلی
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فوالد آلیاژی در رده شرکت های دانش بنیان قرار گرفت

رییس سازمان خصوصی سازی کشور:
محصوالت صنعتی به سبد تولیدات ذوب آهن 

اصفهان اضافه شد

توسط مدیرعامل فوالد مبارکه تببین شد:
استراتژی های فوالد مبارکه در سال 99 

نقشه استراتژی شرکت فوالد هرمزگان در 
افق 1401
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پیامدهای فاصله 250 دالری ورق و 
میلگرد در بازار داخلی

سید بهادر احرامیان
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

این تفاوت 12 برابری نسبت به روندهای جهانی نه تنها تصور برخورد 
دوگانه و تبعیض آمیز دولت بین تولیدکنندگان محصوالت طویل که 
عموما از بخش خصوصی می باشند و تولیدکنندگان ورق گرم که از 
بخش عمومی یا دولتی می باشند را به ذهن متبادر می سازد، سبب 
عدم  دلیل  به  تولیدکننده شمش  فوالدسازان  بر  مضاعف  فشار  بروز 
با  اولیه )گندله،آهن اسفنجی و قراضه(  تامین مواد  امکان رقابت در 
تولیدکنندگان اسلب و همچنین کاهش درآمد ارزی کشور به دلیل 
بودن  پایین  از  ناشی  طویل  صادراتی  محصوالت  قیمت  سرکوب 

قیمت های داخلی می شود. 
عالوه بر این فاصله 300 تومانی قیمت شمش بورس و میلگرد بازار، 
واحدهای نوردی که پراشتغال ترین بخش زنجیره فوالد می باشند را با 

خطر تعطیلی روبرو می کند.

در حال حاضر شکاف قیمتی میان ورق گرم و میلگرد ساختمانی به 
عنوان پرمصرف ترین محصوالت فوالدی کشور در بازار داخلی کشور  
به حدود 3000 تومان در هر کیلو رسیده است. این تفاوت معادل 250 
دالری در حالی است که فاصله قیمت این دو محصول در بازار جهانی 
عوامل  از  یکی  گفت  توان  می  واقع  در  می باشد!  دالر  در حدود 20 
ایران در روزها و هفته های اخیر را باید  بازار فوالد  ریشه ای تالطم 

همین تفاوت عجیب دانست.

مدیریت تحریم با افزایش 
توان تأمین داخلی

عزیز قنواتی
مدیرعامل فوالد آتیه خلیج فارس 

برنامه های این رویداد، فوالدسازان از توانمندی های خود آگاهی یافتند 
و نتیجه آن یافتن راهکارهایی برای تامین قطعات و تجهیزات با ساخت 
داخل بود و همچنین تفاهم نامه های که موجب کاهش ارزبری شد به 
امضا رسید اما باید توسعه نگاه به فناوری فوالد و توسعه تکنولوژی را 

همواره مدنظر قرار  دهیم.
از تأسیس  ما نیز در فوالد آتیه همین رویکرد را دنبال می کنیم و 
مجتمع تا کنون، خرید و ساخت بیش از 90 درصد تجهیزات مورد 
نیاز، متکی به توان و محصوالت داخلی بوده و ساخت و مونتاژ و نصب 
کلیه تجهیزات و ماشین آالت نیز به دست متخصصین و کارگران داخلی 

انجام شده است.

افزایش ضریب تأمین داخل در شرایط تحریم و کاهش ارزبری صنایع 
فوالدی یکی از راهبردهایی است که در دومین جشنواره ملی فوالد 
نیز دنبال شد. به نظرم، بومی سازی فوالد فراتر از بومی سازی قطعات 
دومین  اگرچه  و  برود  پیش  فناوری های جدید  ایجاد  به سمت  باید 
دوره جشنواره ملی فوالد بسیار موثر و مفید برگزار شد و در بخشی از 

ظرفیت های خالی تولید 
عامل اصلی التهاب بازار فوالد

غالمرضا خلیقی
مدیرعامل فوالد غرب آسیا

است. هیچ بانکی هم اعتبار کافی را نمی دهد و نقدینگی الزم هم در 
واحدها وجود ندارد.

از سوی دیگر اگر همه واحدها بتوانند با ظرفیت کامل کار کنند و 
ظرفیت خالی نداشته باشند می توانیم تامین پایداری داشته باشیم. 
در حال حاضر در واحدهایی مثل فوالد گیالن، فوالد کاویان و نورد و 
لوله اهواز، ظرفیت ها خالی است چرا که تامین اسلب این واحدها به 

دلیل مسائل مالی و بورس کاال به طور کامل صورت نمی گیرد. 
در  سرمایه  مشکالت  و  تولیدی  های  ظرفیت  بودن  خالی  بنابراین 
در  تقاضا  و  عرضه  تعادل  خوردن  برهم  موجب  سی  ال  و  گردش 

ورق های فوالدی شده و بازار این محصوالت را متالطم کرده است. 

شرایط  در  متوسط  و  کوچک  فوالدی  های  بنگاه  مشکل  مهمترین 
فعلی، تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش است. به ویژه در خصوص 
زنجیره ورق های فوالدی این موضوع بیشتر صدق می کند چون دوره 
گردش از خرید مواد اولیه تا فروش محصول سه ماه زمان می برد و 
چون این دوره طوالنی است، حجم پول و ال سی مورد نیاز هم باال 
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در دوره تحریم خالقیت و جسارت 
مدیران را تقویت کنیم

محمد کشانی
مشاور رئیس هیئت عامل ایمیدرو

 عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

در سال های اخیر ورشکست شده اند و نتوانسته اند حقوق کارگران خود 
را بدهند. وقتی که پیشینه این شرکت ها را بررسی کنیم، می بینیم که 

عمر مدیریت این شرکت ها 1 تا 2 سال بوده است.
بودن  و ریسک پذیر  آن ها  ثبات مدیریتی  به  پیشرفت شرکت ها  لذا   
مدیر و پیگیری مستمر آن برمی گردد. این موضوع در شرایط کنونی 
که تحریم ها فشار زیادی بر عملکرد بخش های مختلف شرکت ها 
وارد می آورند، اهمیت بیشتری می یابد. بر همین اساس الزم است 
سهامداران واحدهای صنعتی به ویژه شرکت ها و سازمان هایی که 
به نوعی مالکیت عمده سهام را در اختیار دارند، با اعتماد به مدیران 
منتخب خود، اجازه تصمیم گیری خالقانه و جسورانه و بلندمدت را 
به وی بدهند چرا که مدیران مهم ترین نقش در رسیدگی به مسائل 

شرکت ها  در مسیر توسعه را بر عهده دارند.

مسئله ای که در حال حاضر پایه تصمیمات مدیریتی به ویژه تصمیمات 
جسورانه و استراتژیک در همه شرکت های صنعتی را متزلزل کرده است، 
تغییرات پی درپی مدیریتی است. به دلیل این که سیاست گذاری های 
است  ممکن  مدیرعامل  تغییر  ندارد،  وجود  شرکت ها  در  مشخصی 
به  می توان  زمینه  این  در  شود.  تمام  مدیران  بقیه  تغییر  قیمت  به 
شرکت هایی اشاره کرد که تا پیش از این وضعیت خوبی داشتند اما 

کاهش سهم مقاطع طویل در واردات 
فوالد های آلیاژی

علیرضا چایچی یزدی
مدیر عامل فوالد آلیاژی ایران

واردات و خروج ارز از کشور در این حوزه کاهش یافته است و الزم 
است که در سایر محصوالت آلیاژی نیز به این سمت حرکت کنیم. نیاز 
کشور به ورق های آلیاژی و زنگ نزن و نیز لوله های بدون درز بیش از 
سایر محصوالت فوالد آلیاژی است و تولید آن ها سرمایه گذاری نسبتا 
سنگینی را نیاز دارد. همچنین الزم است شرکت هایی به این حوزه 
وارد شوند که از قبل توانایی تولید ورق یا لوله های بدون درز را داشته 
تامین  با  می تواند  ایران  آلیاژی  فوالد  شرکت  حاضر  حال  در  باشند. 
مواد اولیه شامل بیلت و بلوم آلیاژی به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران 
لوله های بدون درز کمک کند و این شرکت ها فقط نورد لوله ها را انجام 
دهند. در خصوص ورق های فوالدی آلیاژی و زنگ نزن نیز خوشبختانه 
شرکت های بزرگی مانند فوالد مبارکه، فوالد اکسین و فوالد هرمزگان 
در کشور وجود دارند و این شرکت ها می توانند با بهره گیری از دانش 
فنی خود به سمت تولید این محصوالت که ارزش افزوده بیشتری هم 

دارد حرکت کنند.

بر اساس آمارهای سال 1397 بالغ بر 350 هزار تن انواع فوالد آلیاژی 
به کشور وارد شده است که 50 هزار تن از آن را محصوالت طویل و 
300 هزار تن دیگر را محصوالت تخت تشکیل می دادند. در کنار آن، 
مصنوعات فوالدی آلیاژی مانند لوله های بدون درز فوالدی نیز به میزان 
200 هزار تن به کشور وارد شده است. یعنی سهم واردات محصوالت 
طویل آلیاژی نسبت به کل واردات فوالدهای آلیاژی در سال گذشته 
حدود 9 درصد بوده که این عدد در سال 98 قطعا کمتر هم شده است.

بنابراین خوشبختانه با تولید محصوالت طویل آلیاژی در کشور، سهم 

گرانی ماشین آالت معدنی بهای تمام 
شده تولید را افزایش داده است

جمشید مالرحمان
مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

گرانی  موج  با  نتیجه  در  باشد  داشته  کاهش  عرضه  و  افزایش  تقاضا 
معدن  بخش  ماشین آالت  اگر  هم  این خصوص  در  هستیم.   روبه رو 
اثر  تولید هم  تمام شده  نرخ  بر  باشد، طبیعتا  داشته  قیمت  افزایش 

می گذارد و آن را افزایش می دهد.
من باور دارم اگر خالقیت و ابتکار الزم را داشته باشیم و توانایی های 
داخلی را جدی بگیریم، می توانیم بخش عمده ای از نیازهایمان را با 
بنابراین  پوشش دهیم.  مهندسی معکوس  و  بومی سازی  از  استفاده 
افزایش  حال  در  معادن  تولیدی  محصول  شده  تمام  نرخ  هرچند 
است اما مجموعه های معدنی باید با بهره وری ماشین آالت و امکانات 
موجود، استفاده از نیروی کارشناس و فنی، دقت در تعمیر و نگهداری 
ماشین آالت و بومی سازی قطعات مورد نیاز تدابیر الزم را داشته باشند 

تا بتوانند متناسب با شرایط امور را مدیریت کنند.

بخش  در  مخصوصا  معدن  بخش  در  توسعه  و  تولید  نیاز  مهم ترین 
استخراج داشتن ماشین آالت معدنی مرغوب است. بنابراین الزم است 
که ماشین آالت مورد نیاز بخش معدن به آسان ترین و ارزان ترین شکل 
ممکن در اختیار بهره برداران بخش معدن کشور قرار گیرد اما متاسفانه 
در شرایط فعلی این امر تحقق پیدا نمی کند. البته عوامل مختلفی 
می تواند موجب گرانی قطعات و ماشین آالت معدنی باشد، اما یکی از 
علل مهم افزایش قیمت هر کاالیی معادله عرضه و تقاضا است. وقتی 
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دکتر کسری غفوری، مدیرعامل فوالد خراسان در گفت وگو با چیالن خبر داد که در نتیجه حرکت بومی سازی که پس از تحریم ها در صنعت 
فوالد شکل گرفته، ارزبری تولید محصوالت فوالدی، از 130 دالر به ازای هر تن کاهش قابل توجهی یافته و به زیر 100 دالر به ازای هر 

تن رسیده است.

مدیرعامل فوالد خراسان در گفت وگو با چیالن مطرح کرد:

کاهش ارزبری تولید محصوالت فوالدی 
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داخلی سازی در کانون توجه قرار گرفته است

مدیرعامل فوالد خراسان درباره مواجهه صنعت فوالد با تحریم ها، به 
تا  شد  تبدیل  فرصتی  به  ظالمانه  تحریم های  گفت:  چیالن  خبرنگار 
شرکت های فوالدی به بومی سازی روی بیاورند و تولید داخلی را در 
کانون توجه خود قرار دهند. ای کاش، این توجه به بومی سازی پیش 
از این شکل می گرفت و این واقعیت دارد که ما فرصت زیادی را از 

دست دادیم. 

وی افزود: با این حال امروز نیز دیر نشده است. پیش از این، برای تولید 
محصوالت فوالدی، ارز زیادی از کشور خارج می شد و آمارها حاکی از 
این بود که تولید هر تن محصول فوالدی، بین 130 تا 150 دالر ارزبری 
دارد. اما امروز آمارهای جسته و گریخته، حاکی از این است که ارزبری 
تولید هر تن محصول فوالدی در کشور به زیر 100 دالر به ازای هر 

تن رسیده است.

از مرحله تفاهم نامه به قرارداد رسیدیم

غفوری در مورد فعالیت های مجتمع فوالد خراسان در زمینه بومی سازی 
تجهیزات صنعت فوالد و استفاده از ظرفیت های داخلی گفت: ما به 
داخلی سازی به عنوان یک حلقه مفقوده در این مجتمع نگاه می کنیم 
و برای برطرف کردن این خالء در همان ماه نخست مسئولیتم در فوالد 
خراسان، برنامه ریزی جدی در این حوزه را آغاز کردم. بدین ترتیب، 
تالش شد تا در این حوزه، از حالت تفاهم نامه و پروژه خارج شویم و 
کارها به قرارداد منجر شود و در واقع، در حوزه بومی سازی و استفاده از 

تجیهزات ساخت داخل، انتقال به کار عملیاتی صورت گیرد.

به زودی یک مدیریت  داد که  این خبر  از  مدیرعامل فوالد خراسان 
جدید با نام »مدیریت بومی سازی« در مجتمع فوالد خراسان راه اندازی 

می شود و خود وی بر کار کمیته بومی سازی نظارت می کند.

اطالعات سازندگان را در نمایشگاه ملی فوالد ثبت کردیم

کسری غفوری در مورد دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران 
گفت: خوشبختانه استقبال از این نمایشگاه از حیث تعداد بازدیدکننده 
بسیار خوب بود. همچنین این نمایشگاه باالی 50 اسپانسر داشت که 
موفقیت بزرگی است و نشان می دهد تا چه حد این نمایشگاه برای 

شرکت های فوالدی اهمیت دارد. 

مدیرعامل فوالد خراسان در مورد رابطه بین این مجتمع و شرکت های 
گرفت،  شکل  فوالد  ملی  نمایشگاه  در  که  فوالدی  تجهیزات  سازنده 
به 200 شرکت  قریب  روز  نمایشگاه، هر  برگزاری  گفت: در روزهای 
از غرفه فوالد خراسان بازدید داشتند. این شرکت ها با همکاران ما در 
بخش فنی-بهره برداری و بخش خرید و فروش ارتباط برقرار کردند و 
اطالعات و توانمندی های آنان ثبت شد. این نمایشگاه نشان داد که در 
است  داده  فوالد روی  اتفاقات خوبی در صنعت  دانش بنیان ها،  حوزه 
استفاده  توانمندی شرکت های دانش بنیان،  از  این صنعت می تواند  و 

بهینه کند.

با بهترین شرکت ها قرارداد خواهیم داشت

کسری غفوری در پاسخ به این  سوال که آیا ارتباطات شکل گرفته به 
امضای قرارداد نیز منجر شده است، گفت: در هر حوزه از ساخت داخل، 
چندین شرکت حضور دارند که اطالعات آن ها ثبت شده است. مجتمع 
فوالد خراسان، ظرفیت های این شرکت ها را بررسی خواهد کرد تا در 

هر حوزه، بهترین شرکت را انتخاب کند و با آن ها قرارداد امضا نماید.

مدیرعامل فوالد خراسان همچنین خبر داد که این مجتمع یک قرارداد 
جدید را در حوزه ریخته گری و ذوب با »یک نهاد توانمند دولتی« به 
پیش می برد که پس از نهایی شدن کار، اطالعات این قرارداد منتشر 
دنبال  قرارداد  یک  الکترود،  موضوع  در  گفت  همچنین  وی  می شود. 

می شود که نتایج خوبی به همراه خواهد داشت.    



 مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیر عامل فوالد مبارکه پیگیری اجرای نورد گرم شمارۀ 2 در جهت ایجاد توازن در چرخۀ تولید فوالد شرکت 
و همچنین کشور را یکی از ماموریت های اصلی جاری این شرکت دانست.

به  اشاره  با  مبارکه  فوالد  عامل  مدیر  عظیمیان  حمیدرضا  مهندس 
لزوم احداث نورد گرم شماره 2 این شرکت اظهار داشت: با توجه به 
افزایش نیاز بازار داخلی و خارجی به ورق های فوالدی، خط نوردگرم 
فعلی فوالد مبارکه جواب گوی نیاز صنایع پایین دستی نیست چراکه 
ظرفیت تولید سالیانه کوره های فوالد مبارکه 7 میلیون تن و ظرفیت 
نورد گرم آن با تمام ظرفیت های بهبودیافته در سال های اخیر حداکثر 
5 میلیون تن در سال است که نسبت به ظرفیت نهایی فوالدسازی، 
2 میلیون تن کسری دارد و برای نورد 2 میلیون تن شمش فوالدی 

اضافه باید فکری می شد.
عظیمیان ادامه داد: بدون شک احداث این خط مزایای زیادی برای 
کشور خواهد داشت که برخی از آنها عبارتند از: خودکفایی کشور از 
واردات ورق موردنیاز، و امکان تولیِد رول ورق جهت ساخت لوله های 

با اقطار بزرگ و ضخامت زیاد به منظور انتقال ذخایر 
باالی  استحکام  خاص  ورق های  تولید  گاز،  و  نفت 
باعث  که  خودروها  بدنه  در  استفاده  جهت  سبک 
بدنه خودرو و  به  سبک سازی و استحکام بخشیدن 
در نتیجه کاهش آلودگی، ایمنی باال و صرفه جویی 
ورق های  تولید  می شود،  آن  سوخت  هزینه های 
بلند،  بدنۀ خودروهای شاسی  برای  موردنیاز  عریض 
تولید گرید پراستحکام QSD 700 جهت تولید شاسی 
کربن  با  فوالد  تولید  امکان  سنگین،  خودروهای 

متوسط برای ماشین کاری.
مزایای  سایر  تشریح  با  مبارکه  فوالد  عامل  مدیر 
کرد:  خاطرنشان   2 شماره  گرم  نورد  خط  احداث 
در حال حاضر حدود 2 میلیون تن تختال مازاد بر 
مصرف سالیانه نورد گرم فعلی موجود است و ارزش 

افزوده ای که پس از راه اندازی خط نورد گرم 2 حاصل خواهد شد، 
ایفا خواهد کرد  ملی  ناخالص  تولید  و  اقتصاد کشور  نقش مهمی در 
ضمن اینکه از خام فروشی تختال نیز جلوگیری خواهد شد. همچنین 
در خط جدید با عنایت به تکنولوژی پیشرفته آن، نیاز به قطعات یدکی، 

تعمیرات و توقف تولید بسیار کمتر از خط موجود است.
نورد گرم شماره 2  پروژه خط  عظیمیان سهم سازندگان داخلی در 
فوالد مبارکه را بیش از پیمان کار خارجی آن اعالم کرد و در تشریح 
این موضوع اظهار داشت: شرکت طرف قرارداد برای این پروژه قبال با 
احداث و به بهره برداری رساندن ماشین ریخته گری شماره 4 در سال 
94 امتحان خود را با موفقیت پس داده و این ماشین بیش از دو سال 
است که با نظم خاصی در حال کار است. ضمن اینکه هیچ یک از دیگر 
با  به دلیل تحریم ها حاضر نشدند  این تکنولوژی  کشورهای صاحب 
ایران و مشخصا با فوالد مبارکه در این زمینه همکاری 
قرارداد،  در  شده  دیده  مفاد  طبق  همچنین  کنند. 
شرکت های سازندۀ داخلی 54 درصد ساخت این خط 
را بر عهده خواهند داشت که شرکت های ایریتک، فوالد 
تکنیک، فکور صنعت و ... از شرکت های طرف قرارداد 

ایرانی دیده شده در این پروژه هستند.
تأمین  موضوع،  این  بر  عالوه  کرد:  تصریح  وی 
سنگ آهن، کنسانتره و گندله باکیفیت موردنیاز،کمبود 
دریایی،  و  جاده ای  ریلی،  ونقل  حمل  زیرساخت های 
تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر و مدیریت بازار 
مبارکه  فوالد  روی  پیــش  چالش های  مهمترین  از 
حل  برای  اقــدام  و  ریزی  برنامه  حال  در  که  هستند 

آن ها هستیم.

مدیر عامل فوالد مبارکه خبر داد:
سهم 54 درصدی ساخت داخل در نورد گرم شماره 2

شرکت طرف 
قرارداد برای پروژه 
نورد گرم شماره 2، 
قبال با احداث و به 

بهره برداری رساندن 
ماشین ریخته گری 

شماره 4 در سال 
94 امتحان خود را 

با موفقیت پس داده 
است.

گفت وگـو
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دکتر علی امرایی، مدیرعامل فوالد سنگان خراسان، در گفت  وگو با چیالن عنوان کرد که با بهره برداری از  پروژه 5 میلیون تنی کنسانتره فوالد 
سنگان، از خام  فروشی 10 میلیون تن سنگ آهن در سال  جلوگیری شده و این پروژه، بزرگ ترین پروژه کنسانتره سازی در شرق کشور است.

داشت:  اظهار  گو  و  گفت  این  در  خراسان  سنگان  فوالد  مدیرعامل 
پروژه کنسانتره فوالد سنگان، یک پروژه 5 میلیون تنی است که در 
حال حاضر 95 درصد پیشرفت داشته و با توجه به این که ما در یک 
اقلیم خشک قرار داریم، طراحی سیستم ها به  نحوی است که تا 80 
درصد آب مورد استفاده در کارخانه کنسانتره سازی فوالد سنگان به 
چرخه تولید باز گردد. همچنین سیستم انباشت باطله ما تمام الزامات 

محیط زیستی را رعایت می کند.

توسعه صنعت فوالد ایران در شرایط تحریمی

علی امرایی در مورد تأثیر تحریم ها بر فوالد سنگان عنوان کرد: فوالد 
سنگان فرزند تحریم ها است. این کارخانه در اوج تحریم ها و در حالیکه 
شرکت مادر آن، یعنی فوالد مبارکه مورد تحریم قرار داشته، احداث 
شده و در اوج تحریم ها به بهره برداری می رسد. وی توضیح داد: فوالد 
سنگان نماد خودباوری است و نشان می دهد که تحریم ها نیز نتوانسته 

مانع از توسعه صنعت فوالد شود.

وی در مورد اهمیت فوالد سنگان برای شرکت فوالد مبارکه و فناوری 
تولید در این شرکت گفت: زنجیره فوالد در شرکت فوالد مبارکه یک 
ابتدای  زنجیره کامل است و از سنگ تا رنگ را دربرمی گیرد. ما در 
این زنجیره هستیم و تأثیر بسزایی در تأمین مواد اولیه و تولید فوالد 
مبارکه داریم. در بحث تکنولوژی نیز ما در فوالد سنگان برای نخستین 
کارخانه  در  ستونی  مغناطیسی  جداکننده  فناوری  از  کشور  در  بار 
کنسانتره سازی استفاده کرده ایم که عیار کنسانتره را باالتر  برده و از 

این حیث در کشور جزو بهترین ها هستیم.

مشوق برای بومی سازی 

مدیرعامل فوالد سنگان خراسان، در مورد اهمیت جشنواره و نمایشگاه 
ملی فوالد ایران گفت: برگزاری این نمایشگاه کار بسیار خوبی است که 

باید این روند هرساله ادامه یابد. 

دست  باید  فوالدی  شرکت های  خود  و  فوالد  انجمن  صنعت،  وزارت 
به دست هم دهند تا یک برنامه جامع قابل پایش برای صنعت فوالد 
تدوین کنند، چرا که صنعت فوالد یکی از زیرساخت های توسعه کشور 
است و توسعه صنعت فوالد می تواند مانع از خروج ارز از کشور، ایجاد 

اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود.

از  یکی  گفت:  فوالد  صنعت  در  بومی سازی  اهمیت  مورد  در  وی 
اجزای برنامه جامع قابل پایش توسعه صنعت فوالد می تواند، تشویق 

بومی سازی باشد. 

دولت می تواند همان گونه که در زمینه صادرات، مشوق درنظر گرفته، 
مشوق  بومی هم  قطعات  و  تجهیزات  از  استفاده  و  بومی سازی  برای 
ظرفیت  هرسال،  در  که  شرکت هایی  ترتیب،  این  به  بگیرد؛  درنظر 
از  استفاده می کنند  داخلی  توان  از  و  می برند  باال  را  بومی شده خود 

مشوق هایی برخوردار شوند.

امرایی در مورد دستاوردهای شرکت فوالد سنگان در نمایشگاه ملی 
فوالد گفت: سازندگان داخلی مختلفی در نمایشگاه به ما مراجعه کردند 
و با آن ها مذاکره کردیم. قرار شد از کارخانه بازدید کنند و نیازهای ما را 
ارزیابی کنند تا با استفاده از توان داخلی، کار ساخت قطعات آغاز شود.

مدیر عامل فوالد سنگان خراسان در گفت و گو با چیالن:
فوالد سنگان فرزند تحریم ها است
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 جهاندار شکری، مدیرعامل ذوب آهن بیستون در گفت وگو با چیالن اظهار داشت که 60 تا 70 درصد تجهیزاتی که پیش از این در مجتمع 
ذوب آهن بیستون از کشورهای خارجی نظیر ترکیه و آلمان وارد می شده، هم اکنون در خود گروه کارخانجات شکری تولید می شود و این 

گروه توانسته با موفقیت، بومی سازی تجهیزات صنعت فوالد را انجام دهد.

مدیرعامل ذوب آهن بیستون در حاشیه دومین جشنواره و نمایشگاه 
ملی فوالد به خبرنگار چیالن گفت: تحریم های ظالمانه که علیه صنعت 
فوالد ایران اعمال شد، قدرت این صنعت را نشان داد و در واقع، این 
تحریم ها، صنعت فوالد را به واسطه قدرت و تأثیرگذاری اقتصادی آن 

نشانه گرفته است.
جهاندار شکری در مورد دستاوردها و پیشرفت های ذوب آهن بیستون 
کارخانجات شکری،  در گروه  ما  کرد:  عنوان  داخلی سازی  در حوزه 
همزمان هم سازنده و هم مصرف کننده تجهیزات صنعت فوالد هستیم. 
دانش بنیان  زیرمجموعه های  از  که  کرمانشاه  صنعت  جهان  شرکت 
این گروه است، اقدامات بزرگی در زمینه بومی سازی تجهیزات نورد، 
ذوب و ریخته گری و همچنین اخیراً بومی سازی تجهیزات واحد احیا، 
انجام داده است. تجهیزاتی که پیش از این ما از خارج وارد می کردیم، 
هم اینک در شرکت جهان صنعت کرمانشاه با کیفیت بهتر و هزینه 

کمتر تولید می شود.
نمایشگاه ملی فوالد، فرصتی برای آشنایی با توانمندی های 

داخلی
مدیرعامل ذوب آهن بیستون در مورد جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
زنجیره  کل  تا  می آورد  فراهم  را  فرصتی  نمایشگاه  این  گفت:  ایران 
صنعت فوالد با توانمندی ایجادشده در داخل کشور بیشتر آشنا شوند. 
شرکت ها در این نمایشگاه، شناخت بیشتری نسبت به یکدیگر، توان 
داخلی و پتانسیل های موجود در صنعت فوالد کشور به دست می آورند. 
اما  دارند  کوچک تری  مقیاس  که  شرکت هایی  که  است  این  توصیه 
کارهای بزرگی انجام داده اند و در حوزه بازاریابی هنوز دست به فعالیت 
گسترده نزده اند، در این نمایشگاه در سال های آینده شرکت کنند و 
توانمندی های خود را به معرض دید عموم بگذارند. این نمایشگاه در کل، 

توانمندی های عظیم صنعت فوالد ایران را به نمایش می گذارد و مداومت 
در برگزاری آن، اقدام مثبتی است که آثار خود را نشان خواهد داد.

و  فوالدی  بزرگ  شرکت های  بین  رابطه  مورد  در  شکری  جهاندار 
فوالد هستند،  تجهیزات صنعت  سازنده  که  کوچک تری  شرکت های 
با  که  می خواهم  فوالدی  بزرگ  شرکت های  از  ساخت:  خاطرنشان 
تجهیزات  به  و  شوند  آشنا  بیشتر  داخلی  سازندگان  توانمندی های 
ساخت داخل اعتماد کنند. توصیه ام این است که شرکت های بزرگ 
با شرکت های دانش بنیان سازنده تجیهیزات صنعت فوالد، از تجهیزات 
با  تا  ببندند  قرارداد  احیا،  واحد  و  ریخته گری  و  تا ذوب  گرفته  نورد 
در  فوالد  صنعت  تجهیزات  معتبر  برندهای  شرکت ها،  این  همکاری 

داخل کشور شکل بگیرد.
نتایج جشنواره ملی فوالد برای گروه شکری

شکری در مورد دستاوردهای نمایشگاه فوالد ایران برای گروه کارخانجات 
شکری و ذوب آهن بیستون گفت: نمایندگانی از شرکت فوالد مبارکه 
به  ما دیدار کرده اند،  نمایندگان شرکت های  با  اصفهان  آهن  و ذوب 
تفاهم رسیده اند و قرار است در زمینه استفاده از تجهیزات داخلی با هم 
همکاری کنند. شرکت های بخش خصوصی نیز تمایل خود به همکاری 
با مجموعه ما نشان داده اند. ما مجموعه ای هستیم که عالوه بر بازاریابی 
و فروش تجهیزات بومی سازی شده خود، مصرف کننده این تجهیزات 
نیز هستیم. ما یک سال و نیم است که در حوزه ماشین سازی، کار 
اگر  کرده ایم.  آغاز  را  احیا  و  ریخته گری  ذوب،  تجهیزات  بومی سازی 
شرکت هایی هستند که در زمینه ریسک استفاده تجهیزات داخلی، 
مسأله دارند ما می توانیم در حوزه ریسک نیز با آن ها همکاری داشته 
باشیم و با کار مشترک در تمام مراحل، با هم به پیش برویم تا صنعت 

فوالد بتواند از تجهیزات ساخت داخل استفاده بهینه کند.

مدیرعامل ذوب آهن بیستون در گفت وگو با چیالن:
برندهای معتبر تجهیزات ایرانی صنعت فوالد شکل بگیرد

گفت وگـو

40

ان
یر

د ا
وال

ن ف
دگا

کنن
ید

تول
ن 

جم
ه ان

ری
ش

ن

• محسن احمدی





















عبدالمجید شریفی، رئیس هیئت مدیره فوالدکاوه جنوب کیش در گفتگو با چیالن با اشاره به لزوم تفاوت در سیاست ها و استراتژی ها در شرایط 
تحریم نسبت به شرایط عادی گفت: در شرایط کنونی با وجود فشارها و تحریم های شدیدی که بر فوالد کشور اعمال شده، راهبردهای مدیریتی 

صحیح و کارآمد می تواند کمک بسیار بزرگی برای خارج شدن از رکود باشد.

وی افزود: تحریم به  طور قطع بر صادرات فوالد کشور ما نیز تاثیرگذار 
است اما با تالش های خود سعی کرده ایم اثرات تحریم را به حداقل 
سخت ترین  از  یکی  اینکه  به رغم  فوالدسازی  شرکت های  برسانیم. 
توانستند صنعت  ولی  کردند،  تجربه  را  خود  فعالیت  زمان  دوره های 
فوالد را رو به جلو حرکت دهند که بخش مهمی از این موفقیت ناشی 

از اعتماد به توان داخلی است. 

ما  خارجی  گذار  سرمایه  نبود  و  تحریم  شرایط  در  دیگر  عبارت  به 
می بایست قوای داخلی خود را تقویت کنیم تا خالء این کمبود کمتر 
احساس شود و این استراتژی بود که مورد توجه همه فوالدسازان کشور 

قرار گرفت.

رسالت دولت در زمان تحریم فوالد 

رئیس هیئت مدیره فوالد کاوه جنوب کیش گفت: تجربه سالهای قبل 
که تحریم شده بودیم، به ما ثابت کرده که اگر با هوشمندی حرکت 
اثر  می توان  برویم،  جلو  به  هدفمند  و  یکپارچه  مدیریت  با  و  کنیم 

تحریم ها را به حداقل رساند و از این برهه حساس عبور کرد.

لذا اکنون که در رتبه دهم تولید فوالد دنیا قرار گرفته ایم و به یک 
صادرکننده فوالد تبدیل شده ایم و امسال حدود 10 تا 11 میلیون 
تن فوالد صادر خواهیم کرد، باید ساز و کار های داخلی برای تولید و 
صادرات بسیار روان باشد که در این خصوص نقش دولت باید به عنوان 

یک حامی و تسهیل کننده تعریف شود.

شریفی اضافه کرد: البته دولت همیشه نقش کمک کننده در برون رفت 

از چالش ها داشته اما در شرایط کنونی که تحریم ها فشارهای زیادی 
را به فوالدسازان تحمیل می کند، حمایت دولت از واحدهای تولیدی 
از  یکی  محصوالت  صادرات  که  چرا  است  نیاز  مورد  پیش  از  بیش 
می بایست  دولت  و  است  فوالد  تولیدکنندگان  اساسی  چالش های 
حمایت ها و همکاری الزم در زمینه های مختلف مثل  پوشش های 
بیمه ای، حمل و نقل های صادراتی و بازگشت ارز را با شرکت های 

فوالدی داشته باشد. 

اقدامات فوالد کاوه جنوب در زمان تحریم

شریفی ادمه داد: فوالد کاوه جنوب شرکتی صادرات محور است، ما 
در این زمینه بازارهای هدف خودر ا شناسایی کرده ایم و قراردادهای 
الزم را در این زمینه منعقد کرده ایم. حتی برنامه ریزی های الزم برای 
صادرات سال آینده را هم انجام داده ایم اما اولویت اصلی ما در گام 

نخست تامین نیازهای داخلی کشور و سپس صادرات محصول است.

وی در پایان گفت: سعی بر این داریم که امسال و همزمان با تشدید 
کاوه  فوالد  در  تولید  و  صادرات  رکورد  کشور،  فوالد  علیه  تحریم ها 

جنوب شکسته شود. 

در این راستا برنامه ریزی کرده ایم که به یاری خدا به یک میلیون 
و صد هزار تن تولید شمش تا پایان سال جاری و بیش از750 هزار 
تن صادرات  برسیم. همچنین با بهره برداری از فاز 2 کارخانه در سال 
آینده که ظرفیت تولیدمان را دو برابر می کند، موقعیت شرکت در بازار 

داخلی و صادراتی جهش قابل توجهی خواهد داشت. 

مطالبه شریفی از دولت در گفتگو با چیالن:

سازوکارهای داخلی فوالد در 
شرایط تحریم روان باشد

• هاجر شیرانی بیدآبادی
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در  ماهان  معادن  و  صنایع  گسترش  شرکت  مدیرعامل  جاهدخطیبی،  صادق 
گفت و گو با چیالن اظهار داشت: ما به عنوان یک صنعتگر، عالقه ای به ادامه دار 
شدن تحریم  ها نداریم زیرا ارتباط با جهان سبب می شود تا امکان رد و بدل شدن 
دانش روز فراهم شود اما حال که دچار تحریم شده ایم باید از این فضا به عنوان 

فرصت استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان
در گفت و گو با چیالن تببین کرد:

تبدیل تهدید به فرصت در دوره تحریم

رئیس هیئت مدیره چادرملو مطرح کرد:
شجاعت و شهامت مدیران،
کارگشای مقابله با تحریم

صادق جاهد خطیبی، در این گفت گو  اظهار داشت: به نظر می رسد در ایام تحریم، 
فرصت ها در مقایسه با زمانی که تحریم نیستیم خود را بیشتر نشان می دهند و به ویژه 
در حوزه معدن تالش ها بیشتر می شود. وی بیان داشت: به طور نمونه صنایع فوالدی 
کشور نیازمند زغال سنگ و سنگ آهن است و از زمان آغاز تحریم ها نگاه ویژه تری به 

معادن سنگ آهن و زغال سنگ کشور داشته ایم.

خطیبی توضیح داد: به طور نمونه پیش از تحریم ها از سنگ آهن با عیار 56 و 57 
درصد استفاده می کردیم، اما امروز سنگ آهن های با عیار 51، 52 و 53 درصد نیز مورد 
استفاده قرار می گیرند؛ همچنین سنگ  های باطله که زمانی در کنار معادن دپو می شد 

امروز عیارشان را با پرعیارسازی منتقل نموده و مورد استفاده قرارمی دهیم.

وی ادامه داد: در بخش فوالد نیز تحریم ها سبب شد اتفاقات خوبی را شاهد باشیم، از 
جمله در مصرف الکترود صرفه جویی کرده و مصرف آن به حداقل رسیده است. مدیرعامل 
شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان ادامه داد: الکترود که پیش از این 3.2 کیلوگرم 
در هر تن فوالد مورد استفاده قرار می گرفت، امروز مصرف آن به 2.1 کیلوگرم در هر 
تن فوالد کاهش یافته است. وی افزود: تحریم ها سبب شد تا صنایع معدنی کشورمان 
بیشتر به خود اتکا کنند و شاهد خودکفایی در قطعات، تجهیزات و فناوری ها باشیم.

جاهد خاطر نشان کرد: به طور نمونه فناوری پرد مرهون تحریم های دوره قبلی است، زیرا 
تا پیش از آن از فناوری میدرکس استفاده می کردیم که دانش آن از ژاپن و آمریکا می آمد، 
اما اکنون از فناوری پرد در کارخانه فوالد بافت استفاده می شود. این فعال معدنی گفت: 
امروز فوالد با تبدیل تهدید به فرصت، جایگزینی برای نفت و صادرات غیر نفتی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که صنایع به ویژه صنایع معدنی کشورمان صادر 
کننده فناوری به اقصی نقاط جهان باشند.

و  چادرملو  مدیره  هیئت  رئیس  زاده،  تقی  ناصر 
در  چیالن  با  گفتگو  در  گهر  گل  سابق  مدیرعامل 
فوالدی  تحریم های  با  مقابله  راهکارهای  خصوص 
جدیدی  موضوع  تحریم ها  این  داشت:  اظهار  کشور 
اما  ایم،  بوده  مواجه  تحریم  با  گذشته  از  و  نیست 

توانستیم از این برهه های زمانی هم عبور کنیم.

تقی زاده تصریح کرد: شرایط تحریم شرایط بحران 
است و مدیریت بحران هم الزم دارد. لذا راهبردهای 
مدیریتی شرکت های فوالدی در چنین شرایطی باید 

متضمن تصمیمات شجاعانه و سریع باشد. 

برای  الزم  جرات  و  شهامت  باید  مدیران 
تصمیم گیری های لحظه ای و در  شرایط ناپایدار را 
دانش  ارتقای سطح  اساس  همین  بر  باشند.  داشته 
برابر بحران  آمادگی در  با رویکرد  و مهارت مدیران 
می تواند برای مدیریت شرایط موجود تحریمی بسیار 

سودمند باشد.

سوی  از  اختیارات  برخی  تفویض  همچنین  وی 
دوران  الزامات  از  را  به شرکت ها  باالدستی  مقامات 
تحریم دانست و خاطر نشان کرد: مسئولین رده باالی 
کشور باید با درک شرایط تحریمی فعلی،  اختیارات 
قرار دهد  مدیران صنایع  اختیار  در  را  کافی  و  الزم 
تا مدیران در سایه یک مدیریت صحیح و هدفمند 

اقتصاد را شکوفا کنند.
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مشاور مدیرعامل میدکو  در گفتگو با چیالن:

مسیر عبور از تحریم فوالد از 
تقویت بخش خصوصی می گذرد

مدیر عامل فوالد غدیر نی ریز در گفتگو با چیالن:

بومی سازی، ارزش افزوده فوالد در 
شرایط تحریم را افزایش می دهد

دکتر رضا اشرف سمنانی، مشاور مدیرعامل میدکو در گفتگو با چیالن، 
در  کشور  نیاز  مورد  استراتژی  ترین  مهم  را  بخش خصوصی  تقویت 
شرایط تحریم دانست و گفت: تالش همه بر این است که این شرایط 
سخت را به نوعی سپری کنیم اما باید دانست که چگونه می توان از 

زمان سخت پیش رو به مطلوب ترین شکل بهره برد.

وی گفت: همبستگی بین دولت و صنایع از جمله فوالد می تواند کمک 
خوبی به بهبود شرایط موجود و تقویت شرایط اقتصادی داخلی کند.

اشرف سمنانی نقش دولت در این خصوص را پررنگ قلمداد کرد و 
گفت: حمایت از صنعت فوالد و تولید کنندگان فوالد با رعایت اصل هم 
افزایی و استفاده از خرد جمعی می تواند یکی از راهبردهای اساسی در 
زمان تحریم باشد که با افزایش نقش تشکل ها در تصمیم گیری ها و 

سیاست گذاری ها اتفاق می افتد.

تحریم  زمان  در  دولت  سیاست های  افزود:  میدکو  مدیرعامل  مشاور 
می تواند اقتصاد را تضعیف یا تقویت کند لذا دولت باید تسهیل کننده 
امور باشد و از تصمیمات کند کننده آهنگ تولید و تجارت اجتناب 
کند. شایسته است دولت با اقدامات موثر بر تقویت بخش خصوصی 
اهتمام ورزیده و با روش مدیریت صحیح منابع، اقدام به کاهش مستمر 

هزینه های تولید واحدها کند.

ایجاد  اولیه،  تامین مواد  پایان گفت: تقویت بخش خصوصی،  وی در 
ارزش افزوده، تعامل با شرکت های فوالدی و ...را می توان از جمله موارد 

دیگر در زمینه اقدامات دولت در زمان تحریم برشمرد.

علیرضا زاهدیان، مدیر عامل فوالد غدیر نی ریز با اشاره به تجربیات 
قبلی از تحریم به چیالن گفت: کشور ما در دهه های اخیر و در مقاطع 
قرار  اقتصادی  تحریم های  از  ناشی  بحران  شرایط  در  مختلف  زمانی 
گرفته و از این رو مدیران صنعتی همیشه باید راهکارهایی برای خروج 

از این بحران داشته باشند.

وی ادامه داد: شناسایی پتانسیل های موجود در کشور و تعامل بیش 
از پیش شرکت های فوالدی و دیگر صنایع وابسته به فوالد می تواند 
راه حلی مناسبی برای برون رفت از رکود در این مقطع به حساب آید.

مدیر عامل فوالد غدیر نی ریز ایجاد ارزش افزوده در زنجیره فوالد را 
نیز یکی دیگر از راهبردهای مدیریتی در زمان تحریم برشمرد و تصریح 
ارزش  می تواند  بومی سازی  و  داخلی  پتانسیل های  از  استفاده  کرد: 
افزوده را افزایش دهد. لذا داخلی سازی قطعات و تجهیزات صنعت فوالد 
یکی دیگر از راهکارهای موجود در تحریم است اما این امر نیز نیازمند 

تأمین سرمایه های ریالی و ارزی است .

زاهدیان خاطر نشان کرد: برای اینکه از مشکالت کنونی صنعت فوالد 
کشور کاسته شود، دولت باید در تعامل با شرکت های فوالدی باشد و 
از صنعت فوالد حمایت کند. تامین کافی و با قیمت متناسب مواد اولیه 
برای فوالدسازان در زنجیره فوالد، تسهیل ترخیص کاال در گمرکات، 
عملکرد  و  تصمیمات  در  محور  صادرات  رویکردهای  کردن  نهادینه 
دستگاه های اجرایی، برگزاری همایش های تخصصی در زمینه فوالد 
و.... از جمله مواردی است که فعاالن این صنعت مادر خواهان رسیدگی 

دولت در شرایط تحریم هستند.
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پرونده تحریم فوالد و فلزات

مدیرعامل فوالد سفیددشت چهارمحال بختیاری تاکید کرد:

مدیریت منسجم
کلید حل مشکالت تحریمی فوالد

مدیرعامل ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری در گفتگو با چیالن تاکید کرد:

در شرایط تحریم 
موانع داخلی را 

از سر راه تولید برداریم

محمود ارباب زاده، مدیرعامل فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
لزوم یکپارچگی در فرآیند تصمیم گیری های کشور به چیالن گفت: انسجام بنیادی 
و همه جانبه درمدیریت کالن وزراتخانه صمت و هم چنین تعامل شرکت های 

بزرگ فوالدی می تواند کلید حل مشکالت در شرایط تحریم باشد.
وی اضافه کرد : اگر انسجام در بخش های مختلف صنعت فوالد وجود داشته باشد 
و همه از یک خط مشی پیروی کنند، مطمئنا بر مشکالت غلبه خواهیم کرد. 
مدیریت منسجم رکن اصلی حرکت فعال و همه جانبه است و اگر در مجموعه های 
بزرگ فوالدی تک بعدی نگری حاکم باشد و هر مجموعه ای تنها به فکر منافع 
خویش باشد نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه روز به روز بر مشکالت این صنعت 

مادر افزوده خواهد شد.
افزود: مدیریت منسجم، در  مدیرعامل فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری 
واقع مدیریتی نظام مند است به این معنی که تمام اجزا و عناصر با یکدیگر الفتی 
ناگسستنی دارند. در این صورت تعامل بین دولت و مجموعه های فوالدی قطعا 

اثرات مثبتی بر روی این صنعت و صنایع مرتبط خواهد گذاشت.
دولت بین مجموعه های فوالدی همبستگی ایجاد کند

ایجاد  در  بسزایی  نقش  می تواند  تحریمی فعلی،دولت  شرایط  در  گفت:  وی 
همبستگی بین مجموعه های فوالدی

داشته باشد. بر همین اساس ما امیدواریم که دولت در خصوص ترخیص کاال از 
گمرک و بحث تامین مواد اولیه به تولیدکنندگان فوالد کمک کند.

مورد  اولیه  مواد  تامین  برای  فوالد  تولیدکنندگان  کرد:  نشان  خاطر  زاده  ارباب 
نیازشان با مشکالت و چالش هایی روبه رو هستند این در حالی است که  با  وجود 
تحریم های ظالمانه اعمال شده برکشور، تولیدکنندگان فوالد همواره با تالش به 
حفظ تولید و رونق صنعت فوالد کشور همت ورزیده اند اما در عین حال خواسته 
ای هم دارند که دولت نیز با شرکت های فوالدی تعامل داشته باشد و مشکالت 
پیش روی آن ها به ویژه مشکالتی که ناشی از تصمیمات داخلی است را حل کند.

و  چهارمحال  خودرو  ورق  مدیرعامل  اسماعیلی،  اصغر 
بختیاری در خصوص تحریم های اعمال شده بر صنعت 
فوالد و راهکارهای مقابله با آن به چیالن گفت: ما این 
ایم  کرده  تجربه  نیز  گذشته  سال های  در  را  تحریم ها 
و اکنون اتفاق جدیدی رخ نداده است. تمام بخش های 
تولیدی صنعت فوالد مانند سال های پیش به حیات خود 
ادامه می دهند، البته حفظ و افزایش سطح تولید در شرایط 
تحریم، آن هم با این سطح حداکثری آن واقعا سخت است. 

وی گفت: مهم ترین مشکلی که تحریم برای صنعت فوالد 
ایجاد کرده در زمینه تامین قطعات یدکی بوده که آن هم 
با بومی سازی و نهضت ساخل داخل برطرف شده است و 
فقط بخش کوچکی از آن باقیمانده که آن هم به زودی 

رفع می شود.

مدیرعامل ورق خودرو چهارمحال و بختیاری افزود: در 
شرایط تحریمی فعلی ما فقط می خواهیم موانع داخلی 
شود.دولت  برداشته  کشور  تولیدکنندگان  پای  پیش 
می بایست از تولیدکنندگان فوالد حمایت کند تا تولید 
کننده بتواند با فراغ بال بیشتری تمرکز خود بر تولید و 

صادرات محصوالت را داشته باشد.

: دولت و وزارت صمت  اسماعیلی در پایان تاکید کرد 
در اوضاع تحریمی و دشوار اقتصادی باید به فکر تدوین 
برنامه ای مدون و روان جهت تسهیل امور و فعالیت های 
و  تولید  مختلف  زمینه های  در  فوالدی  شرکت های 

صادرات و تامین باشند.
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پرونده بازار آهن آسفنجی

روند پژوهی چیالن از مسیر سهمیه بندی آهن اسفنجی:

از مسائل تامین تا مصائب تخصیص

نقطه آغاز

اواخر آبان ماه سال جاری بود که تولیدکنندگان شمش القایی در یزد 
گردهم آمدند و تامین آهن اسفنجی هم به لحاظ قیمت تحویلی و 
هم به لحاظ میزان عرضه را مهم ترین دغدغه خود اعالم کردند. در 
این نشست که با حضور مدیران بیش از 55 واحد القایی برگزار شد، 
پیگیری سهمیه بندی آهن اسفنجی برای سال جاری و سال آینده در 
جهت جلوگیری از کاهش و توقف تولید در این کارخانجات از انجمن 

درخواست شد.

محدودیت صادرات

چند روز بیشتر طول نکشید که کمیته تخصصی فوالد هم در جلسه 
9 آذرماه خود ایجاد محدودیت در صادرات آهن اسفنجی به دلیل نیاز 
داخلی را تصویب کرد. در این جلسه مقرر شد صادرات آهن اسفنجی 
توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد و معاونت معدن و صنایع معدنی 
وزارت صمت تا اطالع ثانوی به گونه ای کنترل شود که عالوه بر تامین 
تولیدکننده آهن  نیاز واحدهای  ارز مورد  تولیدکنندگان شمش،  نیاز 
اسفنجی نیز تامین شود. بنابراین محدودیت صادراتی به معنای کنترل 

هدفمند صادرات آهن اسفنجی تصویب شد. 

اولویت تأمین داخلی

یک هفته بعد تولیدکنندگان آهن اسفنجی در جلسه فوق العاده خود 
در انجمن تولیدکنندگان فوالد رفع نیاز داخلی را در اولویت خود اعالم 
کردند اما تاکید کردند باید نیاز ارزی کارخانجات آهن اسفنجی برای 
تامین قطعات یدکی و تجهیزات طرح های توسعه تامین شود که یکی 
از مسیرهای اصلی آن، صادرات است. در این جلسه تولیدکنندگان آهن 
اسفنجی موافقت اولیه خود با تخصیص 100 هزار تن از این محصول به 

واحدهای ذوب القایی بر اساس اطالعات انجمن را اعالم کردند.

عوارض صادراتی علی رغم مخالفت ها

در این میان جلسه 26 آذرماه کارگروه مدیریت صادرات برگزار شد 
و نتیجه آن وضع عوارض 10 درصدی بر صادرات آهن اسفنجی بود. 
تولیدکنندگان  انجمن  آذرماه،  یعنی در 25  قبل  روز  آنکه یک  حال 
فوالد طی نامه ای خطاب به دکتر سرقینی معاون امور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صمت، با اشاره به توافقات انجام شده مذکور و در اولویت 
اصلی قرار گرفتن تامین آهن اسفنجی مورد نیاز داخلی، خواستار حذف 
مدیریت  کارگروه  دستور  از  اسفنجی  آهن  صادراتی  عوارض  موضوع 
صادرات شده بود. عالوه بر این و 3 روز قبل از جلسه تعیین عوارض  
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پرونده بازار آهن آسفنجی

صادراتی، دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در پاسخ به نامه رئیس اتاق 
بازرگانی تهران مخالفت خود با این عوارض صادراتی را اعالم کرده بود و از سختی کسب 
بازارهای صادراتی و لزوم همفکری با بخش خصوصی برای وزیر صنعت نوشته بود اما به 

هر حال عوارض 10 درصدی آهن اسفنجی وضع شد.

کارگروه 13 نفره

در همین روز یعنی 26 آذر بود که جلسه فوق العاده رسته ذوب القایی برگزار شد که 
نتیجه آن تعیین یک کارگروه 13 نفره برای نیازسنجی واقعی کارخانجات بر اساس میزان 
برق مصرفی آنها بود. همچنین مقرر شد عضویت در انجمن به عنوان شرط تخصیص 

آهن اسفنجی مدنظر قرار گیرد.

پیشنهاد تخصیص

همزمان با دریافت مدارک از شرکت ها و مطالعات کارشناسی مدنظر، جلسات تعاملی بین 
دو رسته آهن اسفنجی و ذوب القایی ادامه یافت که نتیجه آن همکاری تولیدکنندگان 
آهن اسفنجی و افزایش سهمیه تخصیصی به 250 هزار تن برای بیش از 92 شرکت 
ذوب القایی شد. این میزان بر اساس میانگین ضریب مصرف آهن اسفنجی و میانگین 
شارژ آن، بین کارخانجات ذوب القایی توزیع شد و سهمیه های تعیین شده برای تایید و 

ابالغ به وزارت صمت پیشنهاد شد.

ابالغ سهمیه بندی، فروش به تجار ممنوع!

از  نیز پس  وزارت صمت  معدنی  و صنایع  معادن  امور  معاون جدید  اسماعیلی  دکتر 
برگزاری جلسه با تولیدکنندگان آهن اسفنجی، سهمیه واحدهای ذوب القایی از محل 
تولید هر شرکت عرضه کننده آهن اسفنجی را در تاریخ 29 بهمن ماه توسط دفتر صنایع 
معدنی ابالغ نمود. همچنین طی بخشنامه ای فروش آهن اسفنجی به هر شخص حقیقی 

و حقوقی به جز واحدهای تولیدی مصرف کننده آن، ممنوع اعالم شد.

پیگیری های چیالن حاکی از آن است که هنوز )پایان بهمن ماه( تحویل سهمیه های 
تخصیص یافته اجرایی نشده و احتماال در برخی شرکت ها از اوایل اسفندماه عملیاتی 

گردد.
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شهرستانی در گفتگو با چیالن خواستار 
همکاری تولیدکنندگان آهن اسفنجی شد:

کاهش التهاب بازار با 
تخصیص سهمیه کارخانجات 

ذوب القایی

 مهندس اسداهلل فرشاد، مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان، در گفت وگو با چیالن عنوان کرد که وضع عوارض 10 درصدی 
از دست رفتن  بر  بر صادرات آهن اسفنجی، منصفانه نیست و عالوه 
بازارهای صادراتی، باعث می شود تا تولیدکنندگان آهن اسفنجی نتوانند 

به منابع ارزی موردنیاز خود دست یابند.

پرونده بازار آهن آسفنجی

سید رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران با اشاره به جلسات متعدد بین رسته های آهن اسفنجی و ذوب 
القایی در انجمن برای تخصیص آهن اسفنجی بین این واحدها به چیالن 
گفت: متاسفانه وضعیت تامین مواد اولیه برای کارخانجات ذوب القایی 
بحرانی شده است. عرضه آهن اسفنجی بسیار کم شده و قیمت ها هم 
به شدت باال رفته است و اگر همین روال ادامه پیدا کند، شاهد تعطیلی 
این کارخانه ها و طبعا تداوم روند افزایشی قیمت شمش و محصوالت 

فوالدی در بازارخواهیم بود که نه مدنظر دولت است و نه فوالدی ها.

از اوضاع  با رصدهایی که  از دو ماه قبل،  ادامه داد: بیش  شهرستانی 
در  آن  تبعات  و  اسفنجی  آهن  کمبود  متوجه  داشتیم،  فوالد  بازار 
ماه های پایانی سال شدیم و لذا با جلساتی که با تولیدکنندگان آهن 
اسفنجی داشتیم، قرار شد تا پایان سال، 250 هزار تن آهن اسفنجی 
بین شرکت های ذوب القایی سهمیه بندی شود که متاسفانه با وجود 
پیگیری های فراوان انجام شده و ابالغیه های اخیر وزارت صنعت، معدن 
و تجارت هنوز این اتفاق رخ نداده و لذا بازار فوالد همچنان ملتهب است.

وی با تشکر از تولیدکنندگان آهن اسفنجی به خاطر تعامالت بین دو 
رسته در انجمن، این اقدام را یک ابتکار عمل جدید در فضای فوالد 
کشور دانست و گفت: اگر قرار است کوچک سازی دولت اتفاق بیفتد، 
باید تشکل ها بزرگ تر شوند و واحدهای تولیدی بتوانند مسائل خود را 

از طریق تشکل ها پیش ببرند و فقط در مواقع لزوم 
دولت به کمک آنها بیاید. در خصوص تخصیص 
سهمیه های آهن اسفنجی هم الزم است از رسته 
آهن اسفنجی تشکر کنم چرا که 100 هزار تن 
آهن اسفنجی قابل تخصیص را به 250 هزار تن تا 

پایان سال جاری افزایش دادند.

فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
در  اسفنجی  آهن  تولیدکنندگان  اگر  کرد:  اضافه 
شرایط فعلی بازار فوالد، تامین سهمیه واحدهای 
تولید  درصد   25 حدود  فقط  که  القایی  ذوب 
دهند،  قرار  اولویت  در  را  است  کارخانجات  این 
التهاب بازار فوالد به سرعت کاهش خواهد یافت 
و قیمت ها تعدیل خواهند شد. لذا خواسته ما از 

رسته آهن اسفنجی این است که با مدیریت تعهدات جاری خود به 
را در  تعیین شده  شرکت های بزرگ فوالدی، سهمیه آهن اسفنجی 
چارچوب وزارت صمت به کارخانجات ذوب القایی تخصیص دهند و 

جلوی تعطیلی بیش از 90 کارخانه در کشور را بگیرند.

سال  برای  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  شهرستانی 
القایی  آینده هم  قرار بر این شده که واحدهای 
و  بدهند  ارائه  اسفندماه  اواسط  تا  را  نیازشان 
براساس آن و توافق و تعامل با رسته آهن اسفنجی 
بتوانیم آهن اسفنجی سال آینده را به کارخانجات 
ذوب القایی تخصیص دهیم. البته در بلندمدت به 
دلیل تامین پایدار مواد اولیه و کمبود گندله در 
کشور، در نظر داریم یک پهنه اکتشافی را توسط 
القایی  شمش  تولیدکنندگان  کنسرسیومی از 
تهاتری،  مکانیسم های  طریق  از  و  کنیم  دریافت 
آهن اسفنجی مورد نیاز این کارخانجات را تامین 
نماییم. بر همین اساس قرار شده شرکت هایی که 
تمایل دارند در این زمینه سرمایه گذاری کنند، آمادگی خودشان را اعالم 
کنند. به نظر بنده وزارت صنعت نیز از این طرح استقبال خواهد کرد و 
آن ها هم تمایل دارند که سرمایه گذاری در این بخش توسط مصرف 
کنندگان نهایی صورت بگیرد تا بتوانند معضل خودشان را حل کنند.

در بلندمدت در نظر داریم 
با واگذاری یک پهنه 

اکتشافی به کنسرسیومی از 
تولیدکنندگان شمش 
القایی و به کارگیری 

مکانیسم های تهاتری، آهن 
اسفنجی مورد نیاز این 

کارخانجات را تامین نماییم.
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مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان:

عوارض 10 درصدی صادرات 
آهن اسفنجی منصفانه نیست

در ضرایب قیمتی زنجیره 
فوالد تجدیدنظر شود

 مهندس اسداهلل فرشاد، مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان، در گفت وگو با چیالن عنوان کرد که وضع عوارض 10 درصدی 
از دست رفتن  بر  بر صادرات آهن اسفنجی، منصفانه نیست و عالوه 
بازارهای صادراتی، باعث می شود تا تولیدکنندگان آهن اسفنجی نتوانند 

به منابع ارزی موردنیاز خود دست یابند.

مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیانیان، در گفت وگو با خبرنگار 
آهن  صادرات  بر  درصدی   10 عوارض  وضع  به  اعتراض  با  چیالن، 
اسفنجی گفت: این وضعیت منصفانه نیست. صادرات شمش فوالدی 
و صادرکنندگان شمش  دارد  مطلوبی  بسیار  در حال حاضر وضعیت 
الکترود گرافیتی و قطعات یدکی  با ارزهای صادراتی خود،  می توانند 
مورد نیاز خود را تأمین کنند. اما به دلیل وضع عوارض بر صادرات آهن 
اسفنجی، گندله و کنسانتره، تولیدکنندگان این محصوالت، تحت فشار 
هستند. تولیدکنندگان آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره هم درست 
مثل تولیدکنندگان شمش، برای واردات قطعات یدکی و برای اجرای 
طرح های توسعه خود نیازمند ارز هستند و مخارج ارزی دارند. با این 
حال، وضع عوارض، مانع از دسترسی این شرکت ها به ارز مورد نیازشان 

می شود.

اسداهلل فرشاد با یادآوری این که کشور در شرایط سخت تحریمی قرار 
دارد، عنوان کرد: در کل، محدود کردن صادرات در شرایط تحریم نفت، 
اقدام درستی نیست. کشور در شرایط فعلی به صادرات غیرنفتی نیاز 
دارد و باید به صادرات تسهیالت داده شود، نه این که برای صادرات، 

محدودیت ایجاد شود.

این  تأثیرات  مورد  در  ایرانیان  غدیر  فوالد  و  آهن  شرکت  مدیرعامل 
عوارض صادراتی در آینده گفت: عوارض 10 درصدی بر صادرات آهن 
اسفنجی باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی می شود و در سالیان 
آتی که با راه اندازی واحدهای جدید آهن اسفنجی، تولید این محصول 
ازدست رفته  بازارهای صادراتی  تصاحب مجدِد  می یابد، چون  افزایش 
کار ساده ای نیست با مازاد آهن اسفنجی در داخل مواجه می شویم؛ 

همان طور که در سال گذشته، وضعیت این چنین بود.

ایرانیان  غدیر  فوالد  و  آهن  شرکت  بازرگانی  مدیر  ثابت،  محسن 
 10 عوارض  وضع  به  خود  اعتراض  چیالن،  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
درصدی بر صادرات آهن اسفنجی را بیان کرد و گفت: همان طور که 
آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، به درستی گفته اند بازارهای 
صادراتی به سختی به دست می آیند و به راحتی از دست می روند. وضع 
عوارض بر صادرات آهن اسفنجی احتماالً باعث خواهد شد که ما رقابتی 
نشویم و قدرت رقابت خود با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهیم.

مدیر بازرگانی شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در مورد شرایط تأمین 
آهن اسفنجی برای تولیدکنندگان شمش فوالدی در سال آینده گفت: 
کل زنجیره صنایع فوالد، از سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی 
گرفته تا فوالد باید با هم درنظر گرفته شود و هم از حیث مقدار )میزان 
تولیدات هر محصول( و هم قیمتی )قیمت هر محصول( در این زنجیره 

توازن وجود داشته باشد. 

وی افزود: اگر این توازن وجود نداشته باشد، سال آینده نیز با مشکالتی 
که هم اکنون روبرو هستیم، مواجه خواهیم بود. وی در ادامه گفت: در 
زنجیره فوالد، در بحث ضرایب قیمتی یا نسبت های قیمتی هم باید 
تجدیدنظر شود. امسال قیمت گاز دو برابر شده و باز در سال آینده نیز 
قیمت گاز افزایش خواهد یافت؛ لذا ضرایب قیمتی باید بازنگری شوند 

تا توازن در زنجیره فوالد ایجاد شود. 

پرونده بازار آهن آسفنجی



محمد علی دیبایی
مدیر توسعه بازار شرکت فناور کربن اکسیر خوارزمی

»معاونت  توجه  مورد  پایلوت  مقیاس  در  فناوری،  این  به  دستیابی 
علمی و فناوری ریاست جمهوری« به عنوان متولی حمایت و هدایت 
شرکت های دانش بنیان قرار گرفت و بعد از انجام تست های مختلف 
در داخل و خارج از کشور و سپس بهینه سازی فرآیند تولید بر مبنای 
نتایج بدست آمده، منتج به تایید »شرکت فناور کربن اکسیر خوارزمی« 
به عنوان یک مجموعه دانش بنیان و در نتیجه تدوین و تصویب طرح 
تولید واحد 20.000 تن در سال شد. اما همگان آگاهند که این تازه 
آغاز راه است و عبور از این مرحله تا رسیدن به ساخت داخلی »الکترود 

گرافیتی« مسائل و مصائب فراوانی را به همراه دارد. 
در  ریاست جمهوری«  فناوری  علمی و  »معاونت  تصمیم هوشمندانه 
هدایت این پروژه در مسیر تجربه موفق تولید کاتالیست با دانش فنی 
ایرانی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، بارقه های امید را پر رنگ تر 
می کرد که این پروژه در بازه زمانی نسبتا کوتاهی به نتیجه خواهد 
رسید. حتی سهامداران »شرکت فناور کربن اکسیر خوارزمی« برای 
جلوگیری از تکرار تجربه های ناموفق گذشته، تصمیم گرفتند که تا 
حد امکان از تسهیالت دولتی استفاده نکنند و راهکارهای جایگزینی 
را جهت اجرایی شدن پروژه به شرکت »ایمیدرو« به عنوان متولی این 
امر پیشنهاد دادند. طرح پیشنهادی این شرکت در مقیاسی متوسط 
و با سرمایه گذاری بسیار اندک نسبت به معیار پروژه های ملی و البته 
سازماندهی چابک بخش خصوصی ارائه شد و با حضور جناب آقای دکتر 
ستاری، معاون محترم رئیس جمهور، در بهمن ماه سال جاری کلید خورد.
اولیه و  انجام مراحل  در این مرحله، پیشرفت کار و خصوصا تسریع 
نیازمند حمایت همه  زمان ممکن،  ترین  کوتاه  در  تولید  به  رسیدن 
جانبه دولتی و برداشتن موانع موجود برای دستیابی به مدل اجرایی 
مناسب است. تقریبا بدیهی به نظر می رسد هنگامی که تا این حد به 
تحقق یک رویای طوالنی مدت که برای صنعت فوالد کشور به شدت 
حیاتی است نزدیک شده ایم، تمام تالش ها با انگیزه ای ملی در راستای 
دستیابی به هدف غایی بومی سازی »الکترود های گرافیتی« هم راستا 

شوند.
اما متاسفانه درست چند روز پس از کلنگ زدن کارخانه تولید »کک 
سوزنی« با ظرفیت 20 هزار تن در سال و سرمایه گذاری مورد نیاز 
کمتر از 50 میلیون دالر در »مجتمع پتروشیمی تخت جمشید پارس 
عسلویه« متعلق به هلدینگ دانش بنیان HNT، خبری منتشر می شود 

که شوکه کننده بود!
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت، پروژه ملی و 
عظیمی را برای تولید کک اسفنجی و کک سوزنی در مقیاس بسیار بزرگ 
و با سرمایه گذاری حدود یک میلیارد دالر! با امضاء تفاهم نامه ای آغاز 
می کنند. خبر به تنهایی و بدون اطالع از آنچه در ده سال گذشته در 
این حوزه رخ داده می توانست خبر مسرت بخشی باشد. لیکن دریغ که 
صاحبان فن و بزرگان صنعت، آگاهند که این الگو دقیقا همان الگویی 
است که در باال به مشخصات و پارامترهای تعیین کننده اش اشاره 
شد. مشخصاتی نظیر، مدیریت دولتی، سرمایه گذاری بسیار باال و... . 
و  صحیح  گیری  تصمیم  که  ایم  شده  واقع  بزنگاهی  در  دقیقا  حال 
از  یکی  می تواند  کشور  اقتصادی  کالن  مدیریت  سطح  در  جسورانه 
بزرگترین نیازهای استراتژیک ایران را به یک نقطه قوت برای کشور در 

منطقه و جهان بدل سازد.

نقدی بر پروژه دولتی بومی سازی »الکترود گرافیتی« 
گام درست در تحقق رویای  الکترود گرافیتی

»الگوهای قدیمی، پاسخ های قدیمی می دهند!« به عنوان یک شرکت 
دانش بنیان در بخش خصوصی، در اقتصاد به شدت دولتی ایران، باید 

این جمله را سرلوحه تصمیم گیری های اصلی خود قراردهید.
در  گرافیتی«  »الکترودهای  موضوع  نشیب  و  فراز  پر  تاریخچه  تکرار 
صنعت فوالد ایران، هم از حوصله این مقاله خارج است و به احتمال 
زیاد از حوصله خوانندگان محترم چیالن. اما شناسایی الگوی اجرا شده 
در سال های گذشته برای جلوگیری از تکرار اشتباهات و دست یابی 
به راهکار واقع گرایانه حل این مسئله، الزامی است. با نگاهی گذرا به 
اتفاقاتی که در ده سال گذشته در این حوزه رخ داده است، موارد ذیل 

به عنوان مشخصه های اصلی این الگو روی می نمایند:
1. تعریف یک پروژه عظیم ملی

2. نیاز به سرمایه گذاری در سطح پروژه های ملی
3. تعیین دولت و شرکت های دولتی به عنوان مجریان پروژه

4. وابستگی انگیزه اجرای پروژه به میزان فشار از سوی صنعت فوالد 
)تغییرات شرایط تامین الکترودهای گرافیتی از تولید کنندگان خارجی(
تولید »کک سوزنی« به عنوان ماده اولیه استراتژیک تولید »الکترود 
گرافیتی« به عنوان یکی از نیازهای اولویت یک صنعت کشور، از حدود 
یک دهه گذشته در دستورکار موسسین شرکت »فناور کربن اکسیر 
اما به دلیل وجود  خوارزمی«، عضو هلدینگ HNT، قرار گرفته بود 
پارامترهای عدم قطعیت فراوان در این مسئله، این فعالیت ها به صورت 
متمرکز شکل نگرفتند. تا اینکه در روزهای پایانی سال 1397، با تاکید 
و پیگیری های دلسوزانه »معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری« 
این شرکت با هدف توسعه هرچه سریعتر فناوری تولید »کک سوزنی« 
تیم  تقویت  مراحل  و  گرافیتی« شکل گرفت  »الکترود  آن  تبع  به  و 
فوق تخصصی، تولید در مقیاس آزمایشگاهی، انجام تست های مورد 
نیاز، ساخت پایلوت نیمه صنعتی با ظرفیت 500 تا 1000 کیلوگرم 
در روز و بهینه سازی تجهیزات و شرایط عملیاتی برای دستیابی به 
مشخصاتی مشابه بهترین نمونه های خارجی، در مدت زمان کوتاهی با 

تالش شبانه روزی به انجام رسیدند.

یادداشــت
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یادداشــت

• عبداهلل جاللی
سازمان پدافند غیرعامل کشور

• محمد امین عسگری
سازمان پدافند غیرعامل کشور

ازجمله . 2 هدف  کشور  ماهیت  شــناخت  و  حداکثري  درک 
باعث  که  کاري  آن  هر  به  تعهدش  و  منافع  آسیب پذیري ها، 

تحریم ها شده است و میزان آمادگي آن کشور براي دفع فشار.

افزایش . 3 براي  بازدهي  داراي  و  روشمند  دقیق،  راهبردي  ایجاد 
تدریجي فشار بر نقاطي که آسیب پذیری در آن وجود دارد، در 

عین اجتناب از نقاطي که آسیب پذیری ندارند.

رصد اجراي تحریم ها و ارزیابي دوباره و مستمر فرضیات ابتدایي . 4
در  تحریم ها  اثرگذاري  استقامت کشور هدف،  مورد  در  موجود 
پایین آوردن این استقامت و چگونگي بهبود دادن راهبرد تحریم

ارائه یک نقشه راه مشخص به کشور هدف در مورد شرایط الزم . 5
براي رفع تحریم ها و همچنین پیشنهاد دنبال کردن مذاکره براي 
رسیدن به توافقي که بتواند فشار تحریم ها را کنار بزند، در عین 

اینکه نیازهاي کشورهاي تحریم کننده را برطرف کند.

با توجه به گام های مطروحه، آنچه می بایست مسئوالن صنعت فوالد 
به آن توجه ویژه داشته باشند این موضوع است که اولین گام برای 
و  دارایی ها  شناسایی  تحریم،  ازجمله  تهدید  هر  نمودن  عملیاتی 

آسیب پذیری های آن صنعت است. 

نتایج تحریم صنایع فوالد نشان دهنده آن است که آمریکا تاکنون موفق 
به شناسایی دقیق آسیب پذیری ها این صنعت نشده است. اما در حال 
حاضر اطالعات حساس و با اهمیت زنجیره تولید فوالد از طرق مختلف و 
به صورت عمومی انتشار می یابد و در تحریم های صنایع فلزی و معدنی به 
همین آمار استناد شده است. از جمله این اطالعات می توان به کشورهای 
مقصد صادرات زنجیره مواد معدنی کشور، مبادی واردات و میزان مواد 
اولیه وارد شده، میزان ارز وارد شده به کشور، میزان ارز فروش رفته در 
سامانه نیما، انتشار اطالعات مبسوط از میزان تولیدات در گزارش ها و 
ارائه اطالعات به انجمن های خارجی اشاره نمود. همچنین نیازمندی 
صنایع فوالد به قطعات و تجهیزات غیربومی به منظور تامین این موارد 
از داخل کشور، شکل گسترده ای در فضای مجازی منتشر می گردد. 

با دقت در گام های مطرح شده برای فرآیند تحریم و این موضوع که 
اولین  کشور،  آسیب پذیری های  و  توانمندی ها  ظرفیت ها،  شناسایی 
مرحله از فرآیند اعمال فشار حداکثری ایاالت متحده آمریکا به منظور 
محدود نمودن صادرات غیرنفتی می باشد، موضوع ادامه نشر گسترده 
اطالعات، کشور را در مراحل بعدی با تنگ تر شدن حلقه تحریم های 
فوالدی مواجه می نماید. لذا به منظور کاهش زمینه تهدیدات دشمنان 
و جلوگیری از ایجاد اختالل اقتصادی، به عنوان اولین گام در جهت 
مقابله با تحریم ضروری است از انتشار هرگونه اطالعاتی که هیچ نوع 
این  سهام داران  فوالدی،  صنایع  ذی نفعان  برای  مشخصی  استفاده 

صنایع و سایر افراد مربوط ندارد خودداری گردد.

هدف اصلی جنگ اقتصادی وارد آوردن فشار بر مردم و استفاده از این 
اهرم قدرت به منظور اعمال فشار به حکومت است. حرکت و آهنگ 
تغییرات در این جنگ به صورت آهسته و پیوسته است و به همین 
دلیل نباید تصور شود که با کسب یک برتری اقتصادی، تمامی مولفه ها 
به نفع کشور به پایان رسیده است. بلکه این برتری در بستر زمان به 
دست می آید و پایداری آن، شرط اصلی حصول موفقیت به حساب 

می آید. 

حوزه صنعت فوالد کشور از ابتدای تحریم ها مورد توجه آمریکا قرار 
داشته و تاکنون به صورت مرتب مورد تحریم کلی یا موردی قرار گرفته 
است. این صنعت در برابر تحریم های ایاالت متحده امریکا ایستادگی 
بی نظیری را به نمایش گذاشته و توانسته است با پایداری و استمرار 
تولید، عالوه بر کمک شایان به صنعت کشور، موجب ارزآوری و برهم 

زدن محاسبات آمریکا گردد. 

در اواخر سال 1396 و قبل از اعمال تحریم های آمریکا توسط ترامپ، 
ریچارد نفیو اقدام به انتشار کتابی با عنوان هنر تحریم ها در مورد نحوه 
اقدامات مسئوالن  با تحلیل نظرات و  ایران نمود.  بر  اعمال تحریم ها 
آمریکایی مندرج در این کتاب مشخص می گردد که اوالً تحریم گذار 
با  خود  تعامل  جعبه ابزار  در  ثابت  و  اصلي  ابزار  عنوان  به   را  تحریم 
کشورهاي دیگر می داند و این امر با اقدامات مقطعي قابل رفع نبوده 
و در موارد و زمینه هاي مختلف قابل استفاده مجدد است و ثانیاً آنچه 
سرنوشت جنگ اقتصادی را مشخص خواهد کرد، هنر استقامت در 
ابعاد مختلف و به کارگیري روش هاي مختلف خالقانه همانند داخلی 
سازی قطعات و تجهیزات است که در گام آخر می تواند شرایط مثبتی 

را براي کشور تحت تحریم، رقم زند. 

چارچوب اصلی تحریم بنا بر اطالعات مستخرج از کتاب هنر تحریم ها 
از گام های زیر تشکیل شده است:

شناسایي اهداف اعمال تحریم و تعریف گام های بازگشتي حداقلي . 1
از طرف کشور هدف به طوری که آن کشور بتواند از طریق آن ها 

فشار را از روي خود بردارد.



مسیب فروغی
مدیر واحد بومی سازی فوالد مبارکه اصفهان 

مرتضی شیرین پرور
مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان

مدیر بومی سازی فوالد مبارکه در گفت وگو با چیالن مطرح کرد:

صرفه اقتصادی داخلی سازی تجهیزات 
و قطعات فوالدی

واحد  مدیر  فروغی،  مسیب   
مبارکه  فوالد  بومی سازی 
با  گفت وگو  در  اصفهان 
شرکت  که  داد  خبر  چیالن 
 98 سال  از  مبارکه  فوالد 
به عنوان یک اقدام جدید در 
زمینه بومی سازی تکنولوژی، 
فرآیندها  بومی سازی  کار 
آغاز  را  فوالد  صنعت  در 
گذر  با  شرکت،  این  و  کرده 
و  تجهیزات  بومی سازی  از 
قطعات، وارد مرحله جدیدی 
شده  داخلی  توان  توسعه  از 

است.
چالش های تأمین پایدار قطعات

مدیر واحد بومی سازی فوالد مبارکه در حاشیه دومین جشنواره و نمایشگاه 
ملی فوالد ایران در مورد چالش های تأمین پایداِر قطعات، تجهیزات و تکنولوژی 
صنعت فوالد به خبرنگار چیالن گفت: در رابطه با تأمین پایدار تجهیزات، یک 
موضوع یافتن سازندگان توانمند داخلی است. در رابطه با سازندگان توانمند 
داخلی نیز دو مسأله وجود دارد. اول بحث صرفه اقتصادی ساخت تجهیزات 
و قطعات است که با تجمیع نیازها و سفارش های عمده به سازندگان داخلی 
می توان کاری کرد که فعالیت آن ها صرفه اقتصادی داشته باشد. مسأله دوم، 
قراردادهای بلندمدت است که باید با سازندگان توانمند، قراردادهای درازمدت 

بسته شود تا با این اقدام حمایتی، آن ها رشد کنند.
مسیب فروغی در مورد اقدامات جدید شرکت فوالد مبارکه در حوزه بومی سازی 
عنوان کرد: فوالد مبارکه امسال رویکرد جدیدی را آغاز کرده است که این رویکرد، 
بومی سازی خطوط تولید و فرآیندهای خطوط تولید است. بومی سازی فرآیندها 
به صورت ساختاریافته در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. فرآیندهای 
مختلف، از سنگ تا رنگ، توسط متخصصان در فوالد مبارکه مطالعه می شوند، 
که  فرآیندی  اولیه  و سپس طراحی  فرآیندی مشخص می شود  ایستگاه های 
طراحی مفهومی است صورت می گیرد. سپس ما وارد طراحی جزئی می شویم 
و این رویکرد در حال حاضر در شرکت فوالد مبارکه با قوت دنبال می شود.

مدیر بومی سازی فوالد مبارکه به این نکته اشاره کرد که کار بومی سازی قطعات 
و تجهیزات صنعت فوالد به صورت ساختاریافته از سال 1380 در این شرکت 
اساس  تازه ای شده که  وارد دوران  مبارکه  و در سال 98، فوالد  شروع شده 
آن بومی سازی فرآیندها است. مسیب فروغی گفت که بومی سازی قطعات و 

تجهیزات نیز همچنان با عمق و شتاب بیشتری در فوالد مبارکه جریان دارد.
با برنامه وارد نمایشگاه ملی فوالد شدیم

بومی سازی فوالد مبارکه در مورد دستاوردهای حضور  مسیب فروغی، مدیر 
این شرکت در دومین نمایشگاه ملی فوالد ایران گفت: ما امسال با برنامه وارد 
جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد شدیم و پیش از ورود به نمایشگاه، فهرست 
نیازمندی های خود را تدوین کرده بودیم و متناسب با این نیازمندی ها وارد 
مذاکره با سازندگان شدیم. مذکرات با این سازندگان و تأمین کنندگان همچنان 
در جریان است و به محض این که مذاکرات به نتایج نهایی منجر شود، اطالعات 

آن را منتشر می کنیم.

یادداشــت
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مدیر تحقیق و توســعه ذوب آهن اصفهان 
در گفتگو با چیالن مطرح کرد:

بومی سازی، ابزار موثر کسب 
فناوری و دانش فنی

مهندس مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن 
اصفهان با تاکید بر اینکه بومی سازی در کنار سایر روش ها به 
در  و  فناوری همواره  ابزارهای کسب  موثرترین  از  یکی  عنوان 
به  کشورهای مختلف مورد استفاده وسیعی قرار گرفته است، 
چیالن گفت: در کشور عزیزمان ایران، مقوله بومی سازی در کشور 
به صورت خاص و به دلیل اعمال تحریم های سنگین و ظالمانه 
در سال های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است به نحوی که 
به دلیل محدودیت های همه جانبه بوجود آمده در تامین نیازهای 
فناورانه، ادوات، تجهیزات، کاالها و مواد مورد نیاز، بسیاری از 
مراکز صنعتی و تولیدی با قرار دادان رویکرد بومی سازی و با 
اتکا و اعتماد به توان و منابع داخلی همچون  دانشگاه ها، مراکز 
علمی، شرکت های دانش بنیان و تمامی ظرفیت های علمی- 
صنعتی کشور و همچنین با انجام  برنامه ریزی های مورد نیاز، به 

برطرف نمودن نیازهای مختلف خود اقدام نموده اند.
شیرین پرور اضافه کرد: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به 
عنوان اولین و بزرگترین مجتمع صنعتی تولید فوالدی کشور، 
ونرم افزاري در بخش  افزاری   امکانات وسیع سخت  داشتن  با 
تامین  ضمن  نیاز،  مورد  تجهیزات  و  قطعات  تولید  و  ساخت 
به بسط و گسترش دانش فنی در  اقدام  نیازمندیهای داخلی، 
کشور نموده است. در این خصوص طی سال ها تالش و کوشش 
در جهت تامین نیازمندی های گسترده شرکت اقدام شده که 
کوره  مسی  گرم  هوای  های  فرم  همچون  مواردی  به  می توان 
غلطک های  سازی،  کک  باطری  فلکسیبل  های  درب  بلند، 
نمود.  اشاره   .  .  . و  کنورتور  اکسیژن  النس  نورد،  فوالدی 
مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان خاطر نشان کرد: با 
اخیر  سالیان  در طی  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  توجه 
مبنی بر لزوم توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان و ساماندهی نظام 
ملی نوآوری، طي دو سال گذشته و در راستای نگاه مدیریت 
عالي شرکت، با تقویت و توسعه فعالیت هاي پژوهشي در ساختار 
مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت ذوب آهن اصفهان، تامین 
طریق  از  بومي سازي  با  مرتبط  موضوعات  و  فناورانه  نیازهاي 
به صورت  متخصصین ذي ربط  و  فعالین  با  ارتباط  و  همکاري 

جامع تري مورد پیگیري قرار گرفته است.

• مریم رحیمی



• سعید بزرگی
مدیرعامل شرکت ورق های پوشش دار تاراز

نگاهی به چالش های پیش روی صنعت فوالد
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صنعت فوالد به دلیل گستردگی زنجیره تولید آن از سنگ تا رنگ، نیاز 
مبرم به زیر ساخت های تضمین کننده این زنجیره دارد که متاسفانه 
معدن  از  توسعه  پروژه های  خصوص  در  نگری  جامع  عدم  دلیل  به 
در  ایجاد ضعف هایی  به  منجر  باال  افزوده  ارزش  با  نهایی  تا محصول 
فرآیندهای صنعت فوالد شده است. به طوری که تامین مواد اولیه مورد 
نیاز واحدهای تکمیلی فوالدسازی از جمله واحدهای نورد سرد، خطوط 

پوشش دار در اکثر مواقع با مشکل مواجه می باشند. 

عالوه بر این و مهمتر از این مورد، بحث تامین مواد اصلی و مورد نیاز 
فوالدسازان، از جمله سنگ آهن، یکی از چالش های پیش روی این 

صنعت بوده و معادن موجود به دلیل انجام توسعه های کنار معدن از 
جمله گندله سازی و احیا و نیز فوالدسازی موجب ایجاد کمبودهایی 
از جمله  کشور  بزرگ  سازان  فوالد  برای  اصلی  اولیه  مواد  تامین  در 

شرکت فوالد مبارکه، ذوب آهن و... شده است. 

عالوه  بر چالش های ذکر شده در صنعت فوالد، مشکالتی نیز وجود 
دارد که که بازیگران غیر اصلی فوالد در بازار ایجاد کرده اند و باعث 
ایجاد اختالل در تامین نیاز تولیدکنندگان پایین دستی و نیز صادرات 
محصوالت فوالدی شده است  و این مشکل روز به روز شدیدتر می شود. 

این  بر  نیز  دولت  بازار، خود  در  فوالد  اصلی   غیر  بازیگران  بر  عالوه 
چالش ها می افزاید و به جای روان سازی فرآیند کالن تولید در صنعت 
فوالدی  محصوالت  صادرات  امر  در  ترمزی  ایجاد  باعث  خود  فوالد، 
می گردد. انتظار است در شرایط تحریم فعلی، سیاست هایی پیاده شود 
که مشوق برای امر تولید و صادرات محصوالت فوالدی با ارزش افزوده 
داخل  واقعی  نیاز  تامین  نوع صادرات در صورت  این  باشد که  باالتر 

کشور مد نظر می باشد. 

در شرکت های پایین دستی فوالدسازی از جمله واحدهای نورد سرد 
و واحدهای دارای خطوط تکمیلی پوشش دار مسئله نقدینگی و باال 
بودن هزینه های مالی این شرکت ها موجب افت شدید حاشیه سود و 
افزایش هزینه های مالی شرکت و کاهش سود عملیاتی شرکت گشته 
تولید  رونق  جهت  در  بایستی  بانک ها  و  دولت  خصوص  این  در  که 

تضمین تداوم تولید کارخانجات حامی واحدهای تولیدی باشند. 

به هر شکل منطق حکم می کند تا از منابع خدادادی این مرز و بوم 
باالترین میزان  با  به بهترین شکل استفاده شود و فوالد تولید شده 
ارزش افزوده به مرحله صادرات وارد شود نه آنکه با صادرات مواد خام 
سرمایه های ملی خود را در فضای غبار آلود امروز به رایگان از دست دهیم.



تحلیل چیالن از هجوم نقدینگی وافزایش قیمت ها در بازار فوالد: 

فوالدسازان قربانی سوداگری و هجوم نقدینگی 
سرگردان در بازار فوالد 

  در سال 98 و همچنین در سال 97 در مقاطع زمانی مختلف، شاهد پدیده هجوم نقدینگی سرگردان به بازارهای کاالیی از جمله بازار فوالد بوده ایم. 

از  بیشتر  بسیار  تقاضا  مقاطعی، حجم  در چنین  فوالد،  داخلی  بازار  در 
تقاضای واقعِی مصرفی و در نتیجه بسیار بیشتر از حجم عرضه بوده است. 
در بورس کاال، در برخی دوره ها از جمله بهمن 98، شاهد آن بوده ایم که 
حجم تقاضا برای محصوالت مختلف فوالدی، چندین برابر حجم عرضه 

بوده و این امر رشد ناگهانی قیمت ها را درپی داشته است.
بازار فوالد  به  نقدینگی  این هجوم  از سویی هیچ نقشی در  فوالدسازان 
ندارند و از سوی دیگر، از آن جا که رفتارهای سفته بازانه در بورس کاال و 
بازار فوالد، باعث فشار یکباره به مصرف کنندگان واقعی، یعنی مشتریان 
میان مدت  در  سفته بازی  این  قربانی  خود  می شود،  فوالدسازان  واقعی 
و درازمدت در گرِو  میان مدت  تولیدکننده در  هستند؛ چرا که سالمت 

سالمِت کسب وکاِر مصرف کننده است.
دولت و بانک مرکزی، تمام توان خود را بر کنترل نرخ ارز گذاشته اند و 
نرخ  که  برسند  نتیجه  این  به  نقدینگی سرگردان  دارندگان  هنگامی که 
ارز، به صورت غیرواقعی مهار و سرکوب شده و این نرخ به زودی افزایش 
خواهد یافت، هجوم به بازارهای مختلف و خرید افراطی را آغاز می کنند. 
یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز، کنترل گردش ریال 
در بازار ارز و اعمال محدودیت در گردش ریال در این بازار بوده است. این 
عامل، ولع نقدینگی سرگردان برای هجوم به بازارهای کاالیی از جمله بازار 
فوالد را بیشتر کرده است. در واقع، رفتار بازارساز در بازار ارز به گونه ای 
ماهیتاً  نقدینگی سرگردان، سفته بازِی  دارندگان  از  بخش هایی  که  بوده 

ارزی در بازارهای کاالیی را راحت تر از خود بازار ارز یافته اند!
از هجوم نقدینگی سرگردان تا سیاست های تنظیم بازار

حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در شهریور 98 از آستانه روانی 2000 
هزار میلیارد تومان هم گذر کرد. آمارهای مرکز آمار ایران را که بررسی 
کنیم پی می بریم که میزان نقدینگی در حال حاضر چیزی معادل کل 
تولید ناخالص داخلی کشور است. بخش کوچکی از این نقدینگی می تواند 

تعادل هر بازاری را به هم بزند.
بازار  به  سرگردان  نقدینگی  این  بیگاه  و  گاه  هجوم  قربانی  فوالدسازان، 
فوالد هستند، چرا که مشتریان واقعی آن ها را تحت فشار قرار می دهد و 
هر دوره ای از جهش ناگهانی قیمت فوالد، مقدمه ای برای رکود بعدی در 
صنایع پایین دستی است که دود آن در نهایت در قالب کاهش مصرف و 

کاهش قیمت ها به چشم تولیدکنندگان فوالد می رود.
هستند:  وضعیت  این  قربانی  نیز  دیگری  به شکل  فوالد  تولیدکنندگان 
سرکوب  از  دوره  یک  از  پس  فوالد،  بازار  در  سفته بازی  از  دوره ای  هر 
قیمت ها در این بازار روی داده است. در دوره ای که در بهار و تابستان 
سال 97، ارز 4200 تومانی، مالک معامالت فوالد در بورس کاال بود و 
برای خرید  باورنکردنی  تقاضایی  بودیم،  را شاهد  قیمت ها  اوج سرکوب 
محصوالت فوالدی شکل گرفت و سود آن وضعیت را برخی از واسطه ها و 
دالالن بردند و چیزی عاید تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فوالد نشد.

بعد از این که ارز 4200 تومانی هم از معامالت فوالد در بورس کاال کنار 
گذاشته شد، در مقاطع مختلف، باز سیاست سرکوب قیمت ها در بازار فوالد 
کنار گذاشته نشد. در سال 98 در بسیاری از ماه ها ما شاهد این بودیم که 
نرخ داخلی فوالد با نرخ قراضه در بازارهای جهانی برابری می کرد! در این 

ماه ها، فوالد در بازار داخلی با نرخ ارزی معامله می شد که 30 تا 40 درصد 
پایین تر از نرخ ارز رسمی کشور بود و در واقع، دود سرکوب قیمت های پایه 

فوالد در بورس کاال به چشم تولیدکنندگان فوالد می رفت. 
با برخی سیاست های  بازار داخلی  نرخ فوالد در  انتظار داشت،  نمی توان 
تنظیم بازار، به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود و بعد فوالد صادراتی 
واقع،  در  شود.  نرخ گذاری  جهانی  بازارهای  در  منصفانه  به صورت  ایران، 
سرکوب قیمت ها در بازار داخلی به سرعت کاهش قیمت فوالد صادراتی 
ایران را درپی دارد و این معنایی جز کاهش درآمدهای ارزی کشور ندارد. 
همه این موارد در حالی در ماه های بسیاری از سال 98 صورت گرفت که 
تولیدکنندگان فوالد، تحت تحریم های خصمانه دولت آمریکا قرار دارند 
و این تحریم های نیز هزینه های مبادالتی قابل توجهی به آن ها تحمیل 

کرده است.
آیا عرضه های دستوری کارساز است؟

سیاست های تنظیم بازار فوالد در دوره هایی به نحوی بوده که با سرکوب 
قیمت ها به تولیدکنندگان فوالد فشار آورده و در دوره های هجوم نقدینگی 
سرگردان به بازار فوالد نیز عرضه های بسیار سنگین و بعضاً غیرمنطقی 
این  تولیدکنندگان فوالد تحمیل کرده است.  به  را  بورس کاال  فوالد در 
برای  فوالدسازان  توان  که  ندارد  این  جز  نتیجه ای  سنگین  عرضه های 

صادرات را هرچه بیشتر تحت فشار قرار می دهد.
هر بازاری، یک بازار دوسویه مبتنی بر عرضه و تقاضا است: هر سیاست 
تنظیم بازاری که مبتنی بر لحاِظ کردن هم زمان عرضه و تقاضا نباشد، 
محکوم به شکست است. نمی توان در زمانی که بازار فوالد، تحت هجوم 
نقدینگی سرگردان قرار گرفته و تقاضاهای غیرواقعی این بازار را تهدید 
می کند، تنها از ابزار عرضه بیشتر و بیشتر استفاده کرد. هر تولیدکننده ای 
برای عرضه محدودیت هایی دارد و فشار بیش از حد به طرف عرضه، عالوه 
را  تولیدکننده  توان  ندارد،  واقعی  مصرف کننده  برای  سودی  که  این  بر 

تحلیل می برد.
همگان اذعان دارند که در هنگام هجوم نقدینگی سرگردان به بازار فوالد، 
ضعف های سامانه بهین یاب وزارت صنعت آشکار می شود و این سامانه از 
توان مدیریت بهینه تقاضا برخوردار نیست. بازهم این تولیدکنندگان فوالد 

نیستند که باید به خاطر ضعف های سامانه بهین یاب مالمت شوند.
مشکل را در کجا باید جستجو کرد؟

در دوره های جوالن تقاضای غیرواقعی در بازار فوالد، تولیدکنندگان فوالد 
تحت فشار رسانه ای نیز قرار می گیرند و بعضاً این گونه وانمود می شود که 
گویی آن ها از این وضعیت، سود می برند. این لحظه ای است که قربانی، با 

هجمه های غیرمنصفانه عامل مشکالت قلمداد می شود. 
حقیقت این است که وارونه نمایی واقعیت، دردی را دوا نمی کند. شاید تنها 
راه حل این باشد که کل این چرخه، از ضعف های سیاست ارزی که تقاضاهای 
سوداگرانه را به سمت بازارهای کاالیی سوق می دهد تا سیاست های تنظیم 
در  قیمت ها  غیرمنطقی  به سرکوب  اصرار  اوقات  از  بسیاری  در  که  بازار 
بازارهای کاالیی دارد، به عنوان یک منظومه یکپارچه درنظر گرفته شود 
و به مرور سعی شود تا ضعف های سیاست گذارانه این منظومه یکپارچه 

برطرف شود.  
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در مراسم رونمایی از سند طرح جامع توسعه ظرفیت فوالد خوزستان اعالم شد:

هدف گذاری 6 میلیون تن ظرفیت تولید در گروه فوالد خوزستان

 مهران خرم نیا، معاون برنامه ریزی و توسعه فوالد خوزستان 
اعالم کرد: سند طرح جامع توسعه ظرفیت و سند طرح زیست محیطی 
و پسماند فوالد خوزستان تدوین شد. وی افزود: اسناد تهیه شده در 
راستای تحقق اولین مرحله از چشم  انداز توسعه پایدار شرکت فوالد 
خوزستان می باشد که تحت  عنوان فاز چهارم توسعه تدوین گردیده اند.

چشم انداز زنجیره ارزش در فوالد خوزستان
تدوین شده،  اسناد  در  اول  اولویت  فوالد خوزستان،  معاون  گفته  به 
اجرای پروژه های بهینه سازی، پایداری تولید، تکمیل زنجیره ارزش 
ماشین  تکنولوژی  جایگزینی  توسعه،  ساخت های  زیر  ایجاد  فوالد، 
ریخته گری اسلب و زیست محیطی جهت رسیدن به ظرفیت پایدار 4 

میلیون تن فوالد در داخل شرکت فوالد خوزستان می باشد. 
وی افزود: اولویت دوم افزایش ظرفیت 2 میلیون تنی پایدار در سطح 
شرکت های گروه فوالد خوزستان می باشد و در گام نهایی از فاز چهارم 
توسعه جایگزینی تکنولوژی قدیمی کوره ها و سایر ماشین های ریخته 
گری در دستور کار قرار دارد و بدین ترتیب هدف 6 میلیون تن ظرفیت 

تولید پایدار گروه فوالد خوزستان در افق 1404 محقق خواهد شد. 
به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه فوالد خوزستان، در فاز بعدی 
توسعه بر اساس مطالعات آتی، چشم انداز 6/13 میلیون تن در گروه 

فوالد خوزستان را برنامه ریزی و محقق خواهیم کرد.
طرح جامع زیست محیطی فوالد خوزستان

خرم نیا در رابطه با ضرورت و نحوه تدوین این اسناد باالدستی توسعه 
افزود: با توجه به ضرورت تهیه طرح جامع توسعه ظرفیت پایدار در 
جهت ترسیم یک افق بلندمدت در سطح گروه فوالد خوزستان، این 
شرکت با بهره گیری از توان و تجربه کارشناسان و مدیران خود در قالب 
کارگروه های تخصصی مشترک در هر یک از حوزه های فرآیندی با 
حضور نمایندگان برنامه ریزی و توسعه، بهره برداری و HSE و با کمک 
مشاوران خارجی و داخلی اقدام به تهیه سند طرح جامع توسعه ظرفیت 

و طرح جامع زیست محیطی و پسماند گروه فوالد خوزستان نمود.
وی از این مطالعات به عنوان یکی از اساسی ترین مطالعات انجام شده 
در راستای تحقق اهداف کالن گروه فوالد خوزستان نام برد و تاکید 
نمود: اهداف کالن طرح، مواردی چون مطالعات شناخت وضع موجود، 
ارائه  نیاز،  مورد  زیرساختهای  و  منطقه  توسعه  طرحهای  مطالعه 
استراتژی های توسعه کالن و توسعه بخشي منطقه و ارائه طرح جامع 
توسعه پایدار منطقه است. تدوین این اسناد باالدستی با طی کردن 
مراحل مطالعات و شناخت وضع موجود شرکت و تدوین استراتژی های 
بـه منظور  پـروژه،  با مشـارکت همـه گـروههـای ذینفـع در  توسعه 

افـزایش تحقق پذیری آن انجام گرفته است.
به  استراتژی های محیط زیستي جهت دستیابي  داد:  ادامه  نیا  خرم 
توسعه پایدار و کاهش عـوارض و خسـارات محیط زیسـتي در منطقـه 

فـوالد خوزستان به طور خالصه به 5 دسته تقسیم ميشوند:
کاهش آلودگی در همه جوانب شامل: آلودگی آب، خاک، هوا  �

و صدا
کاهش فشار بر منابع آبي منطقه �
پایدار نمودن و تثبیت اکوسیستم �
جلوگیری از تخریب و تقویت پوشش گیاهی �
رعایت حریم مناطق خاص �

معاون برنامه ریزی و توسعه فوالد خوزستان تاکید داشت:  با توجه به 
چند بُعدی بودن طرح توسعه صنعتي گروه فوالد خوزستان و اثرات 
قابل مالحظه آن بر محیط دروني و بیروني طـرح و منطقه پیرامون 
آن، رویکرد توسعه پایدار به عنوان زیر بنای نظـری و عملـي شـناخت 
و تحلیـل و برنامـه های کـاهش اثـرات محیط زیستي در طول دوران 
ساخت و بهره برداری، مبنای تدوین سند طرح جامع زیست محیطی 

و پسماند گروه فوالد خوزستان مي باشـد. 
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مدیر توسعه بازار صنعت منصور در گفت و گو با چیالن مطرح کرد:  
ساخت ماشین آالت سفارشی بر اساس نیاز مشتریان فوالدی

مهندس محسن مهاجری، مدیر توسعه بازار شرکت صنعت منصور در گفت و گو با 
خبرنگار چیالن  از اینجا شروع کرد: عدد ها گاهی تنها عدد نیستند، وقتی پای تجربه 
و تالش به میان می آید عدد بزرگ می شود و ارزشمند. هر سال پایداری درصنعت این 
کشـورسالی نیست که عمـری است. زمانی این پایداری ارزشمندتر می شود که عدد 

سال های آن قریب 70 سال شده است. 

  آقای مهاجری، صنعت منصور را معرفی بیشتری بفرمایید.
مجموعه صنعتی صنعت منصور با اتکا به سابقه طوالنی مرحوم حاج عبدالرحیم پرتو 
دزفولی در صنعت کشور،  از سال 1362 شکل گرفت و در شرایط فعلی، علیرغم بی 
مهری بسیاری از صنایع داخلی نسبت به تولیدات ساخت داخل در مقطعی که واردات 
بسیار مشکل شده و قیمت کاالهای خارجی به طرز سرسام آوری افزایش  یافته، تیم ما 
تمامی تالش و توان خود را جهت ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات به کار بسته است 
و امیدواریم که بزودی حتی شاهد صادرات محصوالت گروه صنعت منصور به خارج از 

کشور باشیم. 
  بخش ها مختلف و جدیدترین دستاوردهای صنعت منصور چیست؟

بخش های مختلف این گروه عبارتند از: 
SAMIE: ساخت قطعات پیچیده صنعتی و ماشینکاری در ابعاد بزرگ

SAMEE: ساخت شاخه، پریز صنعتی و کابل گیر جرثقیل 

ابزارهای  POWERMAN: مهندسی معکوس از مشهورترین برندهای دنیا و ساخت 

هیدرولیک 700 بار 
همچنین با شدت گرفتن تحریم ها، تالش مجموعه جهت ساخت گسترده تر محصوالت 
 Hi-Force برند  از  را  هیدرولیک  آچارهای  توانستیم  و  شد  بیشتر  باال  تکنولوژی  با 

انگلستان بومی سازی کنیم. 
  آیا محصوالت برندهای دیگر هم تاکنون بومی سازی کرده اید؟

بله. با توجه به تنوع برندها در داخل کشور سعی کرده ایم که محصوالت خوش نام ترین 
برندها را بومی سازی کنیم. بنا به همین استدالل، تا کنون در لوازم برقی از برندهای 
Klauke و Alfra و در محصوالت هیدرولیک از برندهای Enerpac و Hi-Force استفاده 

کرده ایم.
  شما تا کنون از چه برندهایی مهندسی معکوس کرده اید و معیارتان 

برای انتخاب آن ها چه بوده است؟ 
بله، در انتخاب پمپ و سیلنـدر و لوازم جانبی از Enerpac آمریکا در لوازم برقی از 

Klauke و Alfra آلمان استفـاده شده است. 

  آیا صنعت منصور، برنامه های توسعه ای دارد؟
این خصوص  ایم که در  فرآوری سنگ معدن داشته  زنجیره  تکمیل  بر روی  تمرکز 

به همراه مجتمع صنعتی اسفراین و دو شرکت مطرح 
ساخت  »کنسرسیوم  تشکیل  به  اقدام  داخلی،  دیگر 
ایم.  کرده  معدن«  صنعت  تجهیزات  و  آالت  ماشین 
همچنین تکمیل ابزارهای فشار قوی 700 بار مرتبط 
با فرآیند باز و بسته کردن پیچ و مهره ها )Bolting(  و 
همکاری و تعامل نزدیک تر با صنعت فوالد و ساخت 
ماشین آالت سفارشی براساس نیاز مشتریان صنعت 

فوالد جزو فعالیت های این مجموعه است.



سهامداران شرکت های فوالدی بخوانند

رشد قیمت سهام فوالدی ها  در ماه های آینده راضی کننده خواهد بود؟
 در یک سال اخیر، بازدهی هیچ یک از بازارهای موازی، حتی 
به اندازه کسری از بازدهی بازار بورس نبوده است. تنها از ابتدای سال 
جاری تاکنون، رشد شاخص کل بورس 139 درصد بوده و در آخرین 
عرضه اولیه بازار سهام، که در هشتم بهمن صورت گرفت، حدود یک 
میلیون و 200 هزار ُکد بورسی شرکت کردند! این نشان دهنده تب 
فوالدی  شرکت های  عملکرد  است.  روزها  این  در  بورس  بازار  باالی 
بورسی چگونه بوده است؟ آیا فوالدی ها همچنان گزینه مناسبی برای 
چگونه   98 سال  مجموع  در  آن ها  عملکرد  هستند؟  سرمایه گذاری 
این  پاسخ  تا  بخوانید  انتها  تا  را  بود؟ گزارش تحلیلی چیالن  خواهد 

سواالت را دریابید.
به گزارش چیالن، یکی از مهم ترین معیارها برای ارزیابی موفقیت یک 
شرکت در بازار سرمایه، ارزیابی سود )یا زیان( خالص تولیدشده توسط 
نظر میزان و رشد سود خالص، شرکت های فوالدی در  از  آن است. 
مجموع عملکرد موفقی در نُه ماه نخست سال 98 داشته اند و علی رغم 
تحریم ها، سود خالص بیشتر شرکت های فوالدی، روند صعودی داشته 
 EPS است. جدول، زیر سود خالص هر سهِم شرکت های فوالدی )یا
آن ها( را در دوره 9 ماهه سال 98 و میزان رشد آن را نسبت به سود 

خالص 9 ماهه آن ها در سال 97 نشان می دهد.

همان طور که از این نمودار پیداست، تنها بازدهی قیمت ساالنه سهام 
در دو شرکت فوالد آلیاژی ایران و فوالد کاوه جنوب کیش، بیش از 
شاخص کل بورس بوده و رشد قیمت سهام همه شرکت های فوالدی 
از رشد شاخص کل هم وزن، کمتر بوده است. تعداد قابل توجهی از 
نمادهای فوالدی، عقب ماندگی زیادی نسبت به شاخص کل و شاخص 
هم وزن دارند و این بدان معناست که سرمایه گذاری در آن ها، ریسک 

چندانی ندارد.
قابل ذکر است که در بازار بورس، عقب ماندگی ها معموالً در درازمدت 
جبران می شود. سهام بسیاری از شرکت های فوالدی در حال حاضر در 
قیمت هایی زیِر ارزِش ذاتی آن ها معامله می شود و دیر یا زود در بازار 

سرمایه، قیمت سهام به قیمت ها ذاتی میل می کند.
چشم انداز رشد قیمت سهام شرکت های فوالدی

شرکت های  از  بسیاری  که  می دهد  نشان  ما  به  بازار  دقیق  بررسی 
قبولی  قابل  سهاِم  قیمت  رشد  پیش رو،  ماه های  در  احتماالً  فوالدی 
به  را  آن ها  بازار،  رشد  به  نسبت  آن ها  عقب ماندگی  کنند.  تجربه  را 

گزینه هایی جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است.
عالوه بر این، در فصل پاییز دالیلی وجود داشت که باعث شد تا میزان 
امسال،  بهار  و  تابستان  به  نسبت  فوالدی،  شرکت های  خالص  سود 
بازار  در سطح  کاالها  قیمت  افت  شاهد  پاییز  فصل  در  یابد.  کاهش 

جهانی بودیم و کنترل نرخ دالر در سامانه نیما، افت قیمت ها در بورس 
کاال و بازار داخلی را به همراه داشت. این دو عامل، کاهش سود خالص 
بسیاری از شرکت های فوالدی در سه ماهه سوم سال 98 را به دنبال 
داشت. نمودار زیر به خوبی، کاهش سود خالص هر سهِم شرکت های 
فوالدی در فصل پاییز، نسبت به تابستان یا بهار امسال را نشان می دهد.

همان طور که جدول فوق نشان می دهد عملکرد شرکت های فوالدی در 
حوزه سودآوری در نه ماهه نخست سال جاری در مجموع قابل قبول 
بوده است. معیاری دیگری که به قصد سرمایه گذاری، در ارزیابی سهام 
باید مدنظر قرار گیرد، چشم انداز رشد قیمتی سهم در آینده است. 
بسیاری از شرکت های بورسی، رشد قیمت چشمگیری را در ماه های 
اخیر تجربه کردند و در برخی نمادها، قیمت سهام فراتر از معیارهای 
حباِب  نمادها(  برخی  )در  دیگر،  بیان  به  و  رفته  باال  ذاتی  ارزندگِی 
قیمتی شکل گرفته است. در چنین شرایطی، عقب ماندگِی قیمت یک 
سهم از رشد بازار، یک خصیصه مثبت محسوب می شود، چرا که این 
عقب ماندگی هم پایین بودن ریسِک سرمایه گذاری را نشان می دهد 
آینده است. پتانسیِل رشِد قیمت سهم در  از  تا حدی حاکی  و هم 

بنابراین، برای سنجش ارزندگی سهام شرکت های فوالدی، یک راه این 
است که بازدهی آن ها را در یک سال اخیر، با رشد شاخص کل بورس 
و حتی شاخص کل هم وزن مقایسه کنیم. در شاخص کل هم وزن، 
همه شرکت های پذیرفته شده در بورس )چه شرکت های بزرگ و چه 
کوچک(، وزنی برابر در محاسبه شاخص دارند و شاخص کل هم وزن، 
اصوالً معیار مناسب تری برای سنجش عقب ماندگِی رشد قیمت یک 
سهم نسبت به رشد کلیِت بازار است. اما در مقابل در شاخص کل 
بازدهی  زیر،  نمودار  است.  بیشتر  بزرگ تر  شرکت های  وزن  بورس، 
و  بورس  کل  شاخص  رشد  میزان  با  را  فوالدی  شرکت های  ساالنه 
همین طور شاخص کل هم وزن مقایسه می کند. )نماد کویر، چون هنوز 
یک سال از عرضه اولیه آن نمی گذرد، در محاسبات آورده نشده است.(
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پیش بینی رشد قیمت سهم های سنگ آهنی در 
ماه های آینده

 سال 98 اقتصاد و سیاست ایران، چیزی که کم نداشته است، 
ریسک بوده است! با وجود همه این ریسک ها، بازار بورس در همین 

سال، وضعیت بسیار پررونقی را تجربه کرده است.
سود در این بازار کم نبوده است و برای برخی سهامداران، بازده قیمت 
سهام، جنبه رویایی و حتی تخیلی داشته است: به عنوان مثال، قیمت 
سهام یک شرکت کوچک غذایی )نوش مازندران( از ابتدای مرداد تاکنون 
17 برابر شده است! چیالن در این گزارش تحلیلی، وضعیت شرکت های 
سنگ آهنی موجود در بورس را بررسی می کند. چشم انداز رشد قیمت 
آینده  ماه های  در  و کگهر  معدنِی کگل، کچاد، کنور  نمادهای  سهام 
چگونه خواهد بود؟ سودآوری این سهم ها چه تفاوتی با سال گذشته 
دارد و آیا سهامداران این سهم ها باید انتظار رشد قیمت سهام شان را 
داشته باشند؟ همان گونه که خواهیم دید از آینده نرخ دالر تا وضعیت 
عوارض گمرکی سنگ آهن، چالش قیمتی بین معدنی ها و فوالدی ها 
و البته وضعیت شیوع ویروس مرموز کرونا بر سهام سنگ آهنی تأثیر 

خواهد گذاشت.
به گزارش چیالن، بررسی صورت های مالی شرکت های سنگ آهنی حاضر 
در بازار سرمایه نشان می دهد که آن ها از لحاظ عملیاتی، عملکرد قابل 
قبولی داشته اند و سودسازی آن ها نسبت به سال 97 رشد داشته است.

و  معدنی  گهر،  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت  سه 
صنعتی چادرملو و توسعه معدنی و صنعتی صبانور، 
سال مالی منتهی به 29 اسفند دارند و صورت های 
مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 98 را منتشر کرده اند. 
شرکت سنگ آهن گهر زمین، سال مالی منتهی به 30 
آذر دارد و گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 31 
شهریور خود را منتشر کرده است. در نتیجه افزایش 
قابل توجه درآمدهای عملیاتی، سود خالص همه این 
شرکت ها در دوره 9 ماهه امسال، نسبت به دوره مشابه 
سال 97، رشد داشته است. جدول زیر، میزان سود 
خالص این شرکت ها به ازای هر سهم در دوره 9 ماهه 
این  نخست سال جاری )EPS نه ماهه آن ها( و رشد 
EPS نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می دهد. 

همان طور که جدول فوق نشان می دهد در سال 98، تمام شرکت های 
سنگ آهنی، افزایش سود خالص قابل توجهی را تجربه کرده اند و از 
این  بین  از  است.  بوده  موفقیت آمیز  آن ها  عملکرد  عملیاتی،  حیث 
شرکت ها، رشد سودآوری دو نماد کگهر و کنور بیشتر بوده که البته 

این امر در قیمت سهام آن ها نیز تا حدی منعکس شده است.
آینده  ماه های  در  سهام سنگ آهنی  قیمت  شرایط  به  آن که  از  قبل 
و  بورس  کل  شاخص  با  را  سهم ها  این  قیمت  رشد  باید  بپردازیم، 
این رونق  به  با توجه  همین طور شاخص کل هم وزن مقایسه کنیم. 
بورس در سال 98 بدون اغراق استثنایی بوده است، بهتر است عالوه 
بر درنظر گرفتن شاخص کل بورس، شاخص کل هم وزن را هم مدنظر 
قرار دهیم. برای درک حرکت کلی بازار سرمایه شاخص کل هم وزن 
معیار بهتری نسبت به شاخص کل بورس است؛ چرا که تمام شرکت ها 
در شاخص هم وزن، تأثیر واحدی دارند و این شاخص، حرکت سهم های 
کوچک و متوسط و در نتیجه کلیِت بازار سهام را بهتر منعکس می کند.

در واقع، شرکت های کوچک و متوسط، رشد قابل توجهی در ماه های 
اخیر داشته اند و برای بررسی عقب ماندگی قیمتی نمادهای مختلف، 
بهتر است که با شاخص کل هم وزن نیز مقایسه صورت گیرد. نمودار 
کل  شاخص  با  را  سنگ آهنی  شرکت های  سهام  ساالنه  بازدهی  زیر 

بورس و شاخص کل هم وزن مقایسه می کند.

همان طور که نمودار فوق نشان می دهد در دو نماد کگهر و کنور، بازده 
از رشد ساالنه شاخص کل  ساالنه سهام بیش 
بورس بوده اما در دو نماد کگل و کچاد، بازده 
سهام به مراتب کمتر بوده و در واقع عقب ماندگی 

قیمت این دو سهم کاماًل مشهود است.
نیز  هم وزن  کل  شاخص  با  مقایسه  در 
عقب ماندگی تمام این نمادهای معدنی مشهود 
است. این عقب ماندگی از آن حیث اهمیت دارد 
که ریسک پایین سرمایه گذاری در شرکت های 

تولیدکننده سنگ آهن را نشان می دهد.

پرونده: ارزیابی سهام شرکت های سنگ آهنی و فوالدی
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چشم انداز رشد قیمت سهام شرکت های سنگ آهنی در
 ماه های آینده

نخستین عاملی که بر قیمت سهام شرکت های سنگ آهنی تأثیر می گذارد، 
چالش قیمتی بین آن ها و شرکت های فوالدی است. در چهار ماه نخست 
به  معدنی  شرکت های  توسط  کنسانتره  تن  هر  فروش  نرخ   ،98 سال 
شرکت های تولیدکننده فوالد در داخل کشور، حداکثر 14.5 درصد شمش 
معادل 21 درصد شمش  گندله،  تن  هر  فروش  نرخ  و  فوالد خوزستان، 
فوالد خوزستان بود. از مرداد ماه به بعد، این نرخ گذاری با توافق معدنی ها 
و فوالدی ها تغییر کرد و نرخ فروش کنسانتره به 16 درصد شمش فوالد 
خوزستان  فوالد  درصد شمش   23.5 به  گندله  فروش  نرخ  و  خوزستان 
افزایش یافت. )گزارش تحلیلی چیالن در مورد چشم انداز رشد قیمت سهام 

فوالدی ها را از اینجا بخوانید.(
نرخ شمش فوالد خوزستان نیز تابع عرضه و تقاضا در بورس کاال است 
و مهم تر از همه این که همبستگی بسیار باالیی با نرخ دالر نیمایی دارد. 
جاری  سال  در  حالی  در  سنگ آهنی  شرکت های  توجه  قابل  سودسازی 
صورت گرفته که خصوصاً در پاییز امسال به دلیل کنترل نرخ ارز در سامانه 
اواخر  از  این روند  بودیم.  شاهد کاهش قیمت شمش فوالد  نیما، عمدتاً 
و  شد  معکوس  کاال  بورس  در  قیمت ها  افزایش  و  ارز  نرخ  رشد  با  پاییز 
انتظار می رود که سودآوری شرکت های تولیدکننده سنگ آهن در زمستان 

افزایش بیشتری هم تجربه کند.
دنیا  با  ایران  در  گندله  و  کنسانتره  قیمت  بین  فاصله  این،  بر  عالوه 
است.  جهانی  نرخ های  از  پایین تر  قیمت ها  ایران،  در  و  است  فاحش 
هر  آینده  در  فوالدی ها  و  سنگ آهنی ها  بین  نرخ گذاری  حیث،  این  از 
تغییری که کند، این تغییر به ضرر سنگ آهنی ها نخواهد نبود و این یک 
اگر حرکت  واقع،  برای سنگ آهنی ها محسوب می شود. در  مولفه مثبت 
این  بگیریم،  مالک  را  جهانی  قیمت های  سمت  به  داخلی  قیمت های 
از نرخ گذاری احتمالی در آینده سود می برند. معدنی ها خواهند بود که 

مساله مهم دیگر، افزایش عوارض گمرکی صادرات سنگ آهن از 8 درصد 
به 25 درصد است که از ابتدای مهرماه سال جاری صورت گرفت. وضع این 
عوارض کم سابقه بر صادرات سنگ آهن باعث کاهش صادرات این محصول 
شد و افزایش سودآوری شرکت های معدنی، با وجود افزایش عوارض که 
نرخ ها  افزایش  واقع،  است. در  به ضرر آن ها است، صورت گرفته  ماهیتاً 
در بازار داخلی در مجموع جور کاهش صادرات را کشیده است. شرکت 
سنگ آهن گهر زمین صراحتاً در گزارش فعالیت دی ماه خود گفته است 
»با توجه به وضع عوارض 25 درصدي بر صادارت مواد معدني از مهرماه 
و  است  نداشته  مناسب  بازدهي  شرکت  براي  صادراتي  فروش   ،1398

ظرفیت باقي مانده در بازار داخلي به فروش مي رسد«.
وزارت صنعت از ابتدای بهمن، عوارض صادرات کرومیت، کنسانتره سرب 
و روی و همچنین عوارض صادرات مس را کاهش داده است. ممکن است 
در آینده به دلیل نیاز کشور به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی، 
عوارض صادرات سنگ آهن کاهش یابد. کاهش صادرات نفت باعث شده 
که نیاز کشور به صادرات غیرنفتی افزایش یابد و در نتیجه، کاهش عوارض 
گمرکی صادرات سنگ آهن، دور از ذهن نیست. چیزی که قطعی است، 
این است از نظر صادرات، سنگ آهنی ها فعاًل در سناریوی بدبینانه هستند 
و هر تغییر وضعیتی در عوارض صادراتی به نفع آن ها است. از این نظر نیز 

سهام سنگ آهنی، پتانسیل های خوبی برای رشد در ماه های آینده دارند.
مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد، نرخ دالر است. سود تولیدکنندگان 

سنگ آهن با افزایش نرخ ارز نیمایی افزایش می یابد و این مولفه و رونق 
معامالت فوالدی ها در بورس کاال نیز در حال حاضر، باِب میل این شرکت ها 
است. در مورد آینده نرخ ارز در سامانه نیما هم باید گفت که علی رغم 
افزایش نسبی نرخ ارز نیمایی و افزایش قیمت محصوالت فوالدی در بورس 
کاال در هفته های اخیر، شاهد افزایش تقاضا برای خرید محصوالت فوالدی 
و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه هستیم که این امر توأمان به معنای افزایش 
سود تولیدکنندگان فوالد و سنگ آهن است. مانوِر تقاضا در بورس کاال، 
همزمان به این معنا است که تصور معامله گران، افزایش نسبی نرخ ارز در 
ماه های آینده است و به همین دلیل سعی دارند، بیش از نیاز واقعی خود 

در بورس کاال، محصوالت فوالدی خریداری کنند.
عامل دیگری که باید به آن توجه شود، شیوع ویروس مرموز کرونا است. 
و  نفت  از  کاالها  از  بسیاری  قیمت  جدی  کاهش  کرونا،  ویروس  شیوع 
داشته  درپی  را  کشاورزی  محصوالت  حتی  و  تا سنگ آهن  گرفته  مس 
است. چین مقصد دو سوِم تجارت دریایی سنگ آهن در دنیا است. در روز 
دوشنبه چهاردهم بهمن که نخستین روز کاری بازارها در چین پس از 
تعطیالت سال نوی چینی بود، قیمت سنگ آهن در بورس کاالی دالیان، 
بیشترین مقدار مجاز کاهش روزانه )کاهش 8 درصدی( را تجربه کرد.

قیمت سنگ آهن با خلوص 62 درصد در چین در حال حاضر به زیر 81 
اتمام تعطیالت  از  ازای هر تن رسیده است. در یک هفته پس  به  دالر 
سال نوی چینی، قیمت سنگ آهن در بورس کاالی دالیان، 11 درصد 
کاهش یافت که این بیشترین میزان کاهش قیمت هفتگی، از ماه اوت 
سال گذشته میالدی است. حدود 90 درصد بنادر واردات سنگ آهن در 
چین در استان هایی قرار دارند که محدودیت های مسافرتی در قبال آن ها 
اتخاذ شده یا تعطیالت سال نوی چینی در آن ها تمدید شده است.  برخی 
گزارش ها حاکی از این است که تعدادی از تولیدکنندگان فوالد در چین به 
دلیل مشکالت حمل و نقل و کاهش شدید ساخت و ساز در چین، میزان 
تولید فوالد خود را تا 20 درصد کاهش داده اند. این به معنای کاهش تقاضا 

برای سنگ آهن و کاهش قیمت آن است.
با وجود تبعات ویرانگر ویروس کرونا برای قیمت کاالها، تاکنون بازار بورس 
ایران و همین طور قیمت سهام شرکت های تولیدکننده سنگ آهن تحت 
موفق شود  اگر چین  است.  نگرفته  قرار  کرونا  اقتصادی  دومینوی  تأثیر 
باال  موضوع  این  احتمال  )که  کند  را جمع  کرونا  بحران  سریعتر  هرچه 
است(، این نگرانِی شرکت های معدنی نیز رفع می شود. با وجود این باید 
گفت که در حال حاضر، عمده فروش شرکت های معدنی در داخل کشور 
صورت می گیرد و به دلیل رشد نسبی نرخ ارز نیمایی، قیمت  محصوالت 
فوالدی در بورس کاال راضی کننده است و معدنی ها هم از این قیمت ها 

نسبتاً باال، سود خواهند برد.
همه این قطعات پازل را که کنار هم قرار دهیم پی می بریم که وضعیت 
بود.  خواهد  فعلی  وضعیت  از  بهتر  آینده  ماه های  در  سنگ آهنی  سهام 
صادرات  عوارض  کاهش  ارز،  نرخ  نسبی  افزایش  مورِد  سه  از  هریک 
سنگ آهن به دلیل نیاز دولت به صادرات غیرنفتی و نزدیک تر شدن قیمت 
کنسانتره و گندله در ایران به قیمت های جهانی که روی دهد، وضعیت 
سودآوری سنگ آهنی ها به طرز بااهمیتی تغییر می کند؛ ضمن این که باید 
تأکید کرد در شرایط فعلی نیز این شرکت های معدنی، عملکرد عملیاتی 
خوبی داشته اند. در کنار این عوامل بنیادی، عقب ماندگی دو سهم بزرگ 
سنگ آهنی )کگل و کچاد( از رشد کلی بازار بورس، ظرفیت های بزرگی 
برای آن ها ایجاد کرده است. در کل، سهامداران این شرکت ها باید انتظار 

روزهای بهتری را داشته باشند.          
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تحلیل سودآوری فوالدسازان بورسی
)با تمرکز بر عملکرد فصلی تا 9 ماهه 98(

در گروه فوالد طی سال جاری شاهد تضعیف عملکرد شرکت های فوالد ساز عمدتا از محل افزایش هزینه های تولید بودیم. در حقیقت از سال 
گذشته تغییر فرمول تامین مواد اولیه از جمله کنستانتره و گندله سنگ آهن، آهن اسفنجی و زغال سنگ در حالی رقم خورد که شرکت های 
فوالد ساز تحت تاثیر تحریم ها نیز هزینه های بیشتری را در صادرات متحمل شدند که در جمیع جهات، قدرت سودآوری این گروه را به نسبت 

تضعیف نموده است .

در این نوشتار به بررسی عملکرد تعدادی از شرکت های تولید کننده فوالد بورسی پرداخته شده است.

• سید سلمان نصیرزاده
کارشناس شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

فوالد مبارکه
عملکرد فصلی سود )ریال(

نماد
فصل سوم 
منتهی به 
09/1397

فصل چهارم 
منتهی به 
12/1397

فصل اول 
منتهی به 
03/1398

فصل دوم 
منتهی به 
06/1398

فصل سوم 
منتهی به 
09/1398

نه ماهه 
97

نه ماهه 
PE TTM 98تغییر98

قیمت 
سهم

5.13950 55%121251180206133334519فوالد

فوالد مبارکه در عملکرد دوره نه ماهه با سرمایه 209.000 میلیارد 
ریالی موفق به کسب درآمد 296.129 میلیارد ریال و تحقق 108.386 
میلیارد ریال معادل 519 ریال به ازای هر سهم سود خالص گردید که 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب  افزایش83 و 55 درصدی 
داشته است که از مهمترین علل این رشد سود، افزایش مقدار و نرخ 

فروش می باشد. 

فوالد مبارکه طی دوره نه ماهه منتهی به آذر ماه 5698 هزار تن انواع 
محصول تولید نمود و 5753 هزار تن به فروش رساند که نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته به ترتیب افزایش 11درصدی و 12 درصدی 

داشته است.

همچنین متوسط نرخ فروش نیز عمدتا تحت تاثیر افزایش 50 درصدی نرخ 
فروش از 31344 هزار ریال به 51470 هزار ریال در هر تن رشد داشته است. 

در عملکرد فصلی سود و حاشیه سود در سه ماهه سوم نسبت به فصل 
مقداری  افت  عامل  تاثیر  تحت  نشان می دهد که  را  گذشته کاهش 

فروش و نرخ فروش در محصوالت گرم  و افزایش هزینه مواد مستقیم 
مصرفی عمدتا افزایش هزینه در تامین گندله به واسطه افزایش مصرف 

می باشد.

اما سوال مهم این است که آیا این روند کاهشی در فروش و سودآوری 
در زمستان 98 نیز ادامه خواهد داشت؟ در بخش تقاضا با توجه به 
تقاضا  رصد  داخل،  بازار  در  محصوالت  درصدی   80 فروش  سهم  
می تواند حائز اهمیت باشد که مهم ترین منبع اطالعاتی بررسی روند 
انتظارات تورمی، معامالت  با توجه به  معامالت در بورس کاال است. 
سلف از رونق مناسبی برخوردار است که به نحوی که در پاییز 98 از 
مجموع 74.000 میلیارد ریال معامله انجام گرفته در محصوالت فوالد 
از 54 هزار میلیارد ریال معامالت سلف جهت تحویل  مبارکه بیش 
در زمستان 98 می باشد.  بر این اساس، بررسی معامالت بورس کاال 
تحویل پاییز 98 ارزش معامالت 65032 میلیارد ریال را نشان می دهد. 

سرمایه  درآمد  شدن  افزوده  مبارکه  فوالد  جذابیت های  از  همچنین 
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گهر،  گل  فلزات،  و  معادن  توسعه  جمله  از  شرکت هایی  در  گذاری 
از  بیش  می رود  انتظار  که  می باشد  و...  هرمزگان  فوالد  چادرملو، 
25.000 میلیارد ریال معادل 120 ریال به ازای هر سهم نیز از این 

محل سود سهام شناسایی کند.با توجه به توضیحات یاد شده انتظار 
می رود فوالد مبارکه بر خالف سه ماهه پاییز در آخرین فصل از سال 

1398 عملکرد مثبتی را به ثبت برساند.

فوالد خوزستان
عملکرد فصلی سود )ریال(

نماد
فصل سوم 
منتهی به 
09/1397

فصل چهارم 
منتهی به 
12/1397

فصل اول 
منتهی به 
03/1398

فصل دوم 
منتهی به 
06/1398

فصل سوم 
منتهی به 
09/1398

نه ماهه 
97

نه ماهه 
PE TTM 98تغییر98

قیمت 
سهم

56.911749%4564306175431221.2261.282فخوز

نه ماهه 98 113.278 میلیارد ریال  پایان دوره  فوالد خوزستان در 
درآمد فروش کسب کرد و به سود 24426 میلیارد ریالی معادل 1282 
ریال به ازای هر سهم دست یافت که به ترتیب نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته افزایش 48 و 5 درصدی داشته است که دو عامل رشد 
تناسب سال  به  ارز  تسعییر  و عدم شناسایی سود  تولید  هزینه های 
گذشته از قدرت سودآوری این شرکت نسبت به سال گذشته کاسته 

است.

" فخوز"در بخش عملیاتی طی دوره نه ماهه امسال، 1911 هزار تن 
شمش تولید نمود و 1972هزار تن به فروش رساند که نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته افزایش 9 و 18 درصدی داشته که این میزان رشد 

ناشی از افزایش تقاضای داخل می باشد. 

شرکت در دوره نه ماهه 881 هزار تن شمش در بازار داخل به فروش 
رساند که نسبت به سال گذشته افزایش 42 درصدی داشت و در بخش 
صادرات نیز 1091 هزار تن شمش صادر کرد که افزایش 4 درصدی 

داشته است.

درآمد،  افزایش  تناسب  به  سود  رشد  سرعت  تضعیف  عامل  بررسی 
اجزای  بررسی  دارد.  اشاره  شده  تمام  بهای  درصدی   65 افزایش  به 
به  مصرفی  مستقیم  مواد  درصدی   42 افزایش  تولید،  هزینه های 
52353 میلیارد ریال و افزایش 78 درصدی سربار تولید عمدتا ناشی 
از افزایش هزینه تامین الکترود گرافیتی بر می گردد که این مهم ترین 
عامل در تضعیف سرعت سودآوری فوالد خوزستان شده است. فوالد 
خوزستان در عملکرد فصلی با تحقق  122 ریال سود، ضعیف ترین 

عملکرد طی 11 فصل اخیر را به ثبت رساند. 

فوالد خوزستان در فروش داخلی با تحقق 569943 تن ودر صادرات 
381926 تن به ترتیب نسبت به فصل گذشته کاهش 8 و 15 درصدی 
را متحمل شد. این افت فروش در حالی رخ داد که شرکت در این 
فصل 53 هزار تن محصول را به انبار منتقل کرد که باید منتظر بود 
که این میزان فروش به فصول آتی منتقل شود. شرکت همچنین در 
سه ماهه سوم 1356 میلیارد ریال هزینه ناشی از کاهش درآمد تسعیر 
دارایی های ارزی شناسایی نمود که نسبت به این ثبت توضیحی ارائه 
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نکرده است.با تمام ابهامات و ضعف های عملکرد در سه ماهه پاییز اما 
برای سه ماهه پایان سال خوشبین به رشد درآمد هستیم. در مجموع 
اگر شرکت بتواند در بخش فروش و کنترل هزینه ها موفق عمل کند 

با توجه به رشد نرخ شمش و چشم انداز نرخ ارز می توان به بهبود 
سودآوری در فصول آتی خوشبین بود.

مسیر  در  که  است  فوالدی  شرکت های  جمله  از  جنوب  کاوه  فوالد 
با  توسعه قراردارد و بهار سال 99 فاز 2 طرح تولید شمش فوالدی 
و ظرفیت  رساند  برداری خواهد  بهره  به  را  تن  هزار  ظرفیت 1200 

اسمی را به 2400 هزار تن ارتقا خواهد داد. 

درآمد  ریال  میلیارد  تحقق 39974  با  ماهه  نه  دوره  در  این شرکت 
هر  ازای  به  ریال   537 معادل  ریال  میلیارد   8052 سود  کسب  و 
که  است  داشته  را  درصدی   61 و   70 افزایش  ترتیب  به  سهم 
به  تولید  درصدی   16 افزایش  تاثیر  تحت  گذشته  سال  به  نسبت 
به  فروش  مقدار  درصدی   32 افزایش  بیلت،  شمش  تن   886996
شمـش،  قیمت  و  ارز  نرخ  افزایش  اثرات  همچنین  و  تن   924292
رساند. ثبت  به  گذشـــته  سال  به  نسبت  را  مثبتی  عملکرد 

کاهش  تن  به 332993  تن  از 375584  فروش  فصلی  عملکرد  در 
یافت. این در شرایطی است که شرکت برای سه ماهه پایانی سال 251 
هزار تن فروش شمش را پیش بینی نموده که در دی ماه 88100 تن 

شمش به مقاصد داخلی و صادراتی ارسال و به فروش رساند.

در مجموع باتوجه به اثر پذیری مناسب فوالد کاوه از تغییرات نرخ ارز 
در صورت فروش طبق برنامه و کنترل هزینه های تولید  برای سال 
جاری تحقق 750 تا800 ریال سود هر سهم دور از ذهن نخواهد بود. 

آنچه بیش از پیش به عنوان یک مزیت در این فوالد ساز مورد توجه 
است، افزایش 100 درصدی ظرفیت با راه اندازی فازدوم تولید شمش 
می باشد که طبق گفته مدیران فوالد کاوه در سال اول با 50 درصد 

ظرفیت، این فاز فعالیت خواهد  کرد.

فوالدکاوه جنوب کیش
عملکرد فصلی سود )ریال(

نماد
فصل سوم 
منتهی به 
09/1397

فصل چهارم 
منتهی به 
12/1397

فصل اول 
منتهی به 
03/1398

فصل دوم 
منتهی به 
06/1398

فصل سوم 
منتهی به 
09/1398

نه 
ماهه 
97

نه 
ماهه 
98

قیمت سهمPE TTM 98تغییر

6210.26184%19969181209148332537کاوه
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فوالد هرمزگان

عملکرد فصلی سود )ریال(

نماد
فصل سوم 
منتهی به 
09/1397

فصل چهارم 
منتهی به 
12/1397

فصل اول منتهی 
به 03/1398

فصل دوم منتهی 
به 06/1398

فصل سوم منتهی 
به 09/1398

نه 
ماهه 
97

نه 
ماهه 
98

PE TTM 98تغییر
قیمت 
سهم

6.35172-29%11814322036496953680هرمز

فوالد هرمزگان طی دوره نه ماهه موفق به تحقق 42278 میلیارد ریال 
درآمد فروش و 10.212 میلیارد ریال معادل 681 ریال به ازای هر 
سهم شد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته درآمد شرکت افزایش 
افت سود  که  است  داشته  درصدی  کاهش 29  و سود  درصدی   71
ناشی از عدم شناسایی سود تسعییر ارز همچون سال گذشته می باشد. 
از نکات عملکرد هرمز می توان به کاهش تولید اسلب و آهن اسفنجی 
دوره  به  نسبت  که  کرد  اشاره  تن  هزار  و 1178  تن  هزار  به 1109 
مشابه سال گذشته تولید افت 9 درصدی داشته است. اما در فروش به 

رغم فشار تحریمی عملکرد مثبت بود و با ثبت فروش 1127 هزار تن 
اسلب افزایش 16 درصدی داشته است. همچنین هر تن اسلب نیز با 
افزایش 45 درصدی به 37325 هزار ریال رسید. اما بررسی ها نشان 
می دهد در سه ماهه پایانی سال هزینه هایی بالغ بر 4000 میلیارد 
ریال معادل 266ریال به ازای هر سهم در بخش سربار و بابت هزینه 
نقل و انتقال ارز و ... به شرکت تحمیل شده و خواهد شد که خود به 
است. تبدیل شده  برای کاهش کیفیت سودآوری هرمز  عاملی مهم 

آهن و فوالد ارفع
عملکرد فصلی سود )ریال(

نماد
فصل سوم 
منتهی به 
09/1397

فصل چهارم 
منتهی به 
12/1397

فصل اول 
منتهی به 
03/1398

فصل دوم 
منتهی به 
06/1398

فصل سوم 
منتهی به 
09/1398

نه 
ماهه 
97

نه 
ماهه 
98

PE TTM 98تغییر
قیمت 
سهم

136.86754 %_352132338234284979856ارفع

پرونده: ارزیابی سهام شرکت های سنگ آهنی و فوالدی
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فوالدی نشان داد. در دوره های اول، دوم و سوِم سال 2019 بازار جهانی فوالد، شاهد افت قیمت ها بود و در دو ماه پایانی سال گذشته میالدی، همزمان 
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عملکرد فصلی سود )ریال(

نماد
فصل سوم 
منتهی به 
09/1397

فصل چهارم 
منتهی به 
12/1397

فصل اول 
منتهی به 
03/1398

فصل دوم 
منتهی به 
06/1398

فصل سوم 
منتهی به 
09/1398

نه 
ماهه 
97

نه 
ماهه 
98

قیمت PE TTM 98تغییر
سهم

2026.32707%_5628462729475ذوب

در حالی درآمد عملیاتی ذوب طی دوره نه ماهه با افزایش 63 درصدی 
به دوره مشابه سال  ریال رسید که سود نسبت  میلیارد  به 76749 
گذشته کاهش 20 درصدی داشته است. رشد هزینه های تولید از مواد 
مستقیم مصرفی گرفته تا افزایش هزینه های سربار رشد سودآوری در 

این شرکت را محدود نموده است. افزایش 80 درصدی مواد مستقیم 
افزایش 34 درصدی هزینه های  و  ریال  میلیارد  به 50587  مصرفی 

سربار شرکت رشد سودآوری را در این نماد کند نموده است.

ارفع در پایان دوره نه ماهه موفق به تحقق 23230 میلیارد ریال درآمد 
فروش و کسب سود 5137 میلیارد ریال معادل 856 ریال به ازای هر 
افزایش 36  به دوره مشابه سال گذشته درآمد  سهم شد که نسبت 

درصدی و سود خالص 12 درصد کاهش داشته است.

عمدتا  که  است  کاهش حاشیه سود  ارفع  عملکرد  در  مهم  نکته  اما 
از 2000 میلیارد ریالی برای  از تحمیل هزینه بیش  این مهم ناشی 
افزایش  به سال گذشته  نسبت  الکترود گرافیتی می باشد که  تامین 

132 درصدی داشته است.

پرونده: ارزیابی سهام شرکت های سنگ آهنی و فوالدیپرونده: ارزیابی سهام شرکت های سنگ آهنی و فوالدی



گزارش تحلیلی چیالن از بازار جهانی فوالد و ریسک های آن

چشم انداز صنعت فوالد در آغاز دهه میالدی جدید

آغاز سال 2020، هم به معنای آغاز یک سال جدید و هم به معنای 
ورود به یک دهه جدید برای تمام بازارهای جهانی، از جمله بازار جهانی 

فوالد بود. 

چندین سال است که کل تولیدکنندگان فوالد در دنیا، نگران ظرفیت 
مازاد تولید فوالد در چین هستند و در آغاز سال 2020 رویدادی نادر، 
باز هم در قلب صنعت فوالد دنیا یعنی چین روی داد که تأثیر خود را بر 
تمام بازارهای منطقه ای فوالد در سراسر دنیا گذاشت: این رویداد نادر و 

البته غیرقابل پیش بینی، شیوع ویروس جدید کرونا بود. 

»چیالن« در این گزارش، وضعیت فعلی و چشم انداِز آتی بازار جهانی 
فوالد را بررسی می کند.

وضعیت تولید فوالد در آسیا و جنگ تعرفه ای

آخرین گزارش انجمن جهانی فوالد نشان می دهد که تولید فوالد خام 
دنیا در سال 2019 در مجموع به 1869.9 میلیون تن رسید و در 
مقایسه با سال 2018 میالدی، 3.4 درصد افزایش یافت. علی رغم این 
افزایش تولید در سطح جهانی، تولید فوالد خام در تمام مناطق دنیا به 

جز آسیا و خاورمیانه در سال 2019 کاهش یافت.

تولید فوالد خام در چین، در سال 2019 به 996.3 میلیون تن رسید 
و اگر اتفاق غیرمترقبه ای روی ندهد، تولید فوالد این کشور در سال 
2020، آستانه حساس یک میلیارد تنی را پشت سر خواهد گذاشت! 

تعرفه بازرگانی و جنگ تجاری در زمین فوالد

در سال 2019، تولید فوالد خام چین، نسبت به سال 2018، افزایش 
8.3 درصدی را تجربه کرد و سهم چین از کل تولید فوالد خام دنیا، 
از 50.9 درصد در سال 2018 باز هم افزایش یافت و به 53.3 درصد 
در سال 2019 رسید. به این اعداد که نگاه کنیم به راز جنگ تعرفه ای 
موجود بین کشورهای دنیا پی می بریم. بسیاری از تولیدکنندگان فوالد 
در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی در اژدهای فوالدین چین به چشم 
رقیب متخاصمی می نگرند که با صادرات فوالد خود، صنعت فوالد آن ها 

را تهدید به ورشکستگی می کند.

در کشورهای اروپایی اعمال تعرفه بر واردات فوالد از چین، و حتی 
واردات فوالد از کشورهایی نظیر تایوان و اندونزی، چند سالی است 
که آغاز شده و دایره این جنگ تعرفه ای مدام در حال گسترش بوده 
است. در میانه سال 2019، هنگامی که شعله های آتش جنگ تجاری 
بین آمریکا و چین بلندتر شده بود، هند رقیب آسیایی چین نیز تعرفه 
واردات فوالد از چین را افزایش داد؛ چرا که با کاهش صادرات فوالد 
چین به آمریکا، بازار هند شاهد ورود بیشتر محصوالت فوالدی چین 

 بازار جهانی فوالد در سال 2019 میالدی با چالش های متنوعی روبرو بود که این چالش ها در نهایت خود را قالب کاهش قیمت محصوالت 
فوالدی نشان داد. در دوره های اول، دوم و سوِم سال 2019 بازار جهانی فوالد، شاهد افت قیمت ها بود و در دو ماه پایانی سال گذشته میالدی، همزمان 
با این که فتیله جنگ تجاری بین چین و آمریکا، )موقتاً( پایین کشیده شد، قیمت محصوالت فوالدی نیز افزایش نسبتاً قابل توجهی را تجربه کرد.

بود و این موضوع تولیدکنندگان فوالد در هند را تهدید می کرد. 

ژانویه 2020  در  را  تجاری  توافق  نخست  فاز  آمریکا،  و  گرچه چین 
امضاء کردند اما این بدان معنا نیست که نبرد تعرفه ای در بازار فوالد 
آمریکا که در سال  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  است.  یافته  خاتمه 
2018، تعرفه 25 درصدی بر واردات فوالد از کشورهای مختلف دنیا 
وضع کرد، در ماه فوریه سال 2020 گفت که این تعرفه ها به هدف 
تعیین شده دست نیافته است و صادرات محصوالت فوالدی تمام شده 
به آمریکا، به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. بدین ترتیب، گام 
بعدی دولت آمریکا اعمال تعرفه بر محصوالت تمام شده فوالدی و حتی 

آلومینیومی خواهد بود. 

فوالد  تولیدکنندگان  از  بسیاری  دولت ها،  تعرفه ای  ابتکارات  کنار  در 
در اروپا و کشورهایی نظیر هند از دولت های متبوع شان در ماه های 
اخیر درخواست کرده اند که تعرفه واردات محصوالت فوالدی را افزایش 
بازار  در  رویه  یک  به  فوالد،  واردات  بر  تعرفه  اعمال  واقع،  در  دهند. 
توافق های  بلندمدت،  در  که  می رسد  به نظر  و  شده  تبدیل  جهانی 
تجاری دوجانبه تنها آتش بس هایی موقت در میانه نبردهای تعرفه ای 
که  کرده اند  اشاره  نکته  این  به  کارشناسان  از  بسیاری  دائمی باشند. 
آمریکا و چین مسیر دشواری برای رسیدن به یک توافق تجاری جامع 
و نهایی دارند. فعاًل هیچ نشانه ای در دست نیست که نشان دهد این 

برآورد، اشتباه است.

تولید فوالد خام در سال 2019 در مجموع در آسیا، 5.7 درصد نسبت 
به سال 2018 افزایش یافت. با این حال، کشورهایی نظیر ژاپن و کره 
جنوبی، افت تولید خام در این سال را تجربه کردند و میزان کاهش 
تولید خام در ژاپن در سال گذشته میالدی، قابل توجه )4.8 درصد( 
بود. کشور در حال توسعه هند اما در این سال افزایش 1.8 درصدی 
تولید فوالد خام را تجربه کرد و میزان تولید این کشور به 11.2 میلیون 

تن رسید.

اروپا در رکود؛ فوالد آمریکا باثبات

تولید فوالد خام در اتحادیه اروپا )با درنظر گرفتن میزان تولید بریتانیا(، 
در سال 2019، 159.4 میلیون تن بود. در سال گذشته میالدی، تولید 
اروپا، کاهش 4.9 درصدی را  اتحادیه  فوالد خام در کشورهای عضو 
تجربه کرد و البته میزان کاهش تولید فوالد خام در قوی ترین اقتصاد 
اروپا، یعنی آلمان، 6.5 درصد بود. فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نیز در سال 

گذشته میالدی کاهش قابل توجه تولید فوالد را تجربه کردند.

اقتصاد آمریکا خود را با موفقیت از توفان بحران اقتصادی سال 2008 
خارج کرده است اما پس از گذشت 12 سال، هنوز اقتصاد اروپا با تبعات 
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این بحران دست و پنجه نرم می کند. تبعات این بحران بود که به عروج 
اروپا منجر شد و ریسک  اتحادیه  از  انگلیس  افراطی و خروج  راست 

بزرگی را به اقتصاد قاره سبز تحمیل کرد. 

به گزارش »یوروفِر« در نتیجه کاهش صادرات و رکود مزمن در بخش 
صنعت کشورهای اروپایی، تقاضا برای محصوالت فوالدی در اتحادیه 
اروپا خصوصاً در سه ماهه دوم و سوِم سال 2019 کاهش یافت. »یوروفر« 
به این موضوع اذعان کرده است که ریسک رکود در تولیدات صنعتی، 
جنگ تجاری بین آمریکا و شرکای تجاری عمده آن و همچنین تبعات 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تا انتهای سال 2020 همچنان سایه 

خود را بر صنعت فوالد اروپا خواهد افکند. 

سال  در  را  اروپا  در  سرمایه گذاری  رشد  است  ممکن  ریسک ها  این 
2020، بیش از پیش از کاهش دهند و در نتیجه همه این ها، ممکن 
است اروپا به استفاده بیشتر از ابزارهای تعرفه ای در بازار فوالد خود 
روی بیاورد. هر تعرفه جدید در یکی از بازارهای اصلی دنیا، استفاده 
از تعرفه در سایر کشورها را به همراه خواهد داشت و باز به این نتیجه 
می رسیم که جنگ تعرفه ای یکی از بزرگ ترین ریسک های بازار فوالد 

در سال 2020 است.

در آمریکای شمالی برخالف اروپا، در سال 2019 کاهش تولید فوالد 
خام چندان قابل توجه نبود و این کاهش تنها 0.8 درصد بود. البته 
تولید فوالد خام آمریکا در این سال افزایش 1.5 درصدی را تجربه کرد 

و به 87.9 میلیون تن رسید.

ایران، تحریم ها و وضعیت تولید فوالد

ایران در دو سال 2018 و 2019، دو سال تحریمی را  صنعت فوالد 
آمریکا،  دولت  توسط  اعمال شده  تحریم های  و  گذاشت  سر  پشت 

انقالب علیه  ابتدای  از  )و هستند( که  بودند  شدیدترین تحریم هایی 
این  وجود  با  می شوند.  اعمال  فوالد،  صنعت  جمله  از  ایران،  اقتصاد 
تحریم ها و محدودیت های شدید اعمال شده به واسطه آن ها، صنعت 

فوالد کشور در هر دوی این سال ها، عملکرد قابل قبولی داشت.

در سال 2018، صنعت فوالد ایران، سه کشور ایتالیا، تایوان و اوکراین 
را کنار زد و ایران به جمع 10 کشور برتر تولیدکننده فوالد خام در 
دنیا پیوست. بنا بر گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام ایران 
در سال 2018، 24.5 میلیون تن و در سال 2019، 31.9 میلیون تن 

بوده است. 

انجمن جهانی فوالد در گزارش خود، عنوان کرده که میزان تولید فوالد 
ایران را در سال 2018 و 2019، بر مبنای واحدی، گردآوری و اعالم 
نکرده و گفته که آمار تولید ایران، بر اساس »داده های جزئی« یا منابع 
خارج از انجمن، برآورد شده است. ممکن است انجمن جهانی فوالد، 
در گزارش های بعدی خود، اصالحاتی در میزان تولید فوالد خام ایران 
در سال 2019 اعمال کند. با وجود این احتمال، آخرین گزارش این 
انجمن حاکی از رشد 30.1 درصدی تولید فوالد خام ایران در سال 

2019 است.

ظرفیت سازی های صنعت فوالد ایران و اصالح نظام تعرفه ای

سرمایه گذاری در صنعت فوالد ایران در سال های گذشته، افزایش قابل 
قبولی داشته و ظرفیت سازی در این صنعت قابل توجه بوده است. این 
افزایش ظرفیت بود که در سال 98، وزارت صنعت را به این سمت 
سوق داد که بر صادرات صنعت سنگ آهن، عوارض 25 درصدی وضع 
کند تا سنگ آهن تولیدشده با حرکت در مسیر زنجیره ارزش صنعت 
فوالد به محصوالت با ارزش افزوده بیشتر تبدیل شود. به نظر می رسد 
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اگر این ظرفیت سازی در بخش معدنی زنجیره تأمین فوالد نیز صورت 
گیرد و در این حوزه سرمایه گذاری بیشتری شود، صنعت فوالد قادر 
خواهد بود، تندباِد حوادث را که ناشی از ریسک تحریم ها و همچنین 

ریسک های بازار جهانی فوالد است، با موفقیت پشت سر گذارد.

در سال 2019، تولید فوالد خام در کشورهای مستقل مشترک المنافع، 
کاهش ناچیز 0.5 درصدی را تجربه کرد و به 100.4 میلیون تن رسید. 
تولید فوالد خام در خاورمیانه نیز با افزایش 19.2 درصدی نسبت به 
سال 2018 به 45.3 میلیون تن رسید و ایران همچنان تولیدکننده 

بالمنازع فوالد در منطقه است.

تولید فوالد خام در ترکیه در سال 2019، 9.6 درصد کاهش یافت و 
به 33.7 میلیون تن رسید. باتوجه به این که صنعت فوالد در ترکیه، بر 
پایه استفاده از قراضه بنا نهاده شده است و با توجه به محدودیت تأمین 
قراضه، به نظر می رسد که در سالیان آتی، تولید فوالد خام در ایران به 

راحتی از ترکیه پیشی بگیرد.

نیم نگاهی به بازار جهانی فوالد در سال 2020 

علی رغم ریسک های ظرفیت مازاد تولید فوالد در چین، جنگ تعرفه ای 
در بازار فوالد، جنگ تجاری بین چین و آمریکا، کاهش تولیدات صنعتی 
از  انگلیس  از خروج  باقی مانده ناشی  اروپا و تبعات هنوز  اتحادیه  در 
اتحادیه اروپا، که به آن ها اشاره کردیم، برآوردها در ماه های پایانی سال 
2019، این بود که در سال 2020، بازار فوالد علی رغم وجود چالش ها، 
وضعیت بهتری نسبت به سال 2019 داشته باشد. این امیدواری در 
نتیجه افزایش قابل توجه قیمت ها در بازار محصوالت فوالدی در دو ماه 
پایانی سال 2019 ایجاد شده بود و فاز نخست توافق تجاری آمریکا و 

چین نیز حداقل از حیث روانی، در جهت حمایت از آن بود.

ظهور عاملی تأثیر گذار بر بازار فوالد به نام »کرونا«

را  آن  وقوع  هیچ کس  که  مجهولی  مولفه  امیدواری،  این  وجود  با 
ویروس  شیوع  مولفه،  این  داد.  روی  یکباره  به  نمی کرد،  پیش بینی 
مهلک و جدید کرونا در چین بود. چین عالوه بر این که بزرگ ترین 
تولیدکننده فوالد در دنیا است، بزرگ ترین مصرف کننده آن، و عالوه 
بر این بزرگ ترین واردکننده سنگ آهن در دنیا نیز است. مقصد حدود 
70 درصد تجارت دریایی سنگ آهن در دنیا، چین است. حتی پیش از 
شیوع ویروس کرونا، این نگرانی وجود داشت که کاهش رشد اقتصادی 
در چین، به کاهش تقاضا برای کاالها و در نتیجه کاهش قیمت آن ها 
منجر شود و این موضوع دامن صادرکنندگان به چین، از جمله ایران 
را هم بگیرد. فراموش نکنیم که در همین سال 2019،  رشد تولید 
ناخالص داخلی چین به 6.1 درصد رسید که پایین ترین میزان از سال 

1990 میالدی است!

شیوع ویروس کرونا و تبعات آن برای قیمت کاالها، از جمله محصوالت 
فوالدی و سنگ آهن، نشان داد که سالمت اقتصاد چین تا چه حد 
برای کل کشورهای دنیا مهم است؛ چرا که بزرگ ترین تولیدکننده، 
بزرگ ترین مصرف کننده نیز است و اگرچه چین به واسطه صادرات 

اما  اقتصاد دیگر کشورها را تحت فشار قرار داده،  اندازه اش،  از  بیش 
اخالل اساسی در مصرف کاالها در این کشور، می تواند تأثیراتی در ابعاد 
جهانی داشته باشد. موسسه »پلتس« برآورد کرده که شیوع ویروس 
کرونا در چین، باعث کاهش 43 میلیون تنی مصرف فوالد توسط این 

کشور در ماه فوریه 2020 می شود.

در کل، بیشترین تقاضای جهانی برای فوالد، از جانب صنعت ساخت وساز 
است و این صنعت، مصرف کننده 51 درصد فوالد تولیدی در دنیا است. 
در چین نیز ساخت وساز، متقاضی اصلی فوالد است و شیوع ویروس 
کرونا، صنعت ساخت وساز در این کشور را از رونق انداخته است. به 
این مورد، باید محدودیت های حمل و نقل و مسافرت به چین را نیز 
اضافه کرد. تا اواخر بهمن 98، مشخص شده که شیوع کرونا، افزایش 
موجودی انبارهای محصوالت فوالدی در چین را به همراه داشته و هم 
به دلیل این افزایش موجودی و هم به دلیل شیوع کرونا در استان هایی 
نظیر هوبئی که یکی از کانون های تولید فوالد در چین است، تعدادی 

از تولیدکنندگان فوالد، تولید خود را کاهش داده اند. 

هر چقدر هم که چین خوب عمل کند و شیوع ویروس کرونا را به 
سرعت مهار کند، پیش بینی می شود که تبعات کرونا، تا چند ماه دامن 
تعادل  مجدداً  ماه،  چند  این  گذران  از  پس  اما  بگیرد،  را  فوالد  بازار 

جدیدی در بازار فوالد ایجاد خواهد شد.

موسسه »متال بولتن« رشد مصرف فوالد در جهان در سال 2019 را 
نسبت به سال 2018، 2.6 درصد برآورد کرده بود و پیش از شیوع 
سال  در  فوالد  مصرف  رشد  که  بود  کرده  پیش بینی  کرونا،  ویروس 
2020، 1.9 درصد باشد. این رشد مصرف، چندان امیدوارکننده نیست، 
هرچند ممکن است کاهش تولید فوالد در برخی از نقاط دنیا، باعث 
شود تا بار دیگر قیمت فوالد در بازارهای جهانی سیر صعودی به خود 
بگیرد. »متال بولتن«، این رشد قیمت را برای سال 2021 پیش بینی 

کرده است.

سال 2020،  نخست  ماهه  سه  در  کرونا  ویروس  گفت،  باید  کل  در 
از  پس  و  بود  خواهد  فوالد  جهانی  بازار  معضل  بزرگ ترین  همچنان 
رفع این معضل که به نظر می رسد دولت چین با موفقیت آن را رقم 
خواهد زد، تعادل جدیدی در این بازار شکل خواهد گرفت. باید امیدوار 
بود که در این دوره تعادل جدید، قیمت ها باالتر از 9 ماه نخست سال 

2019 باشد. 

در دوره شیوع سارس، قیمت کاالها پس از فروکش کردن شیوع این 
بیماری، افزایش قابل توجهی یافت.این امیدواری نزد برخی کارشناسان 
وجود دارد که تاریخ دوباره به همان شکل تکرار شود. با این وجود، 
باید گفت که شبح ویروس مرموز کرونا هم که کنار برود، بازار جهانی 
فوالد همچنان با ریسک های دیرینه خود، دست و پنجه نرم خواهد 
کرد و در کوتاه مدت نباید انتظار جهش چشمگیر قیمت ها نظیر سال 
2016 و 2017 را داشت. گرچه نمی توان با قطعیت گفت اما شاید 
شبح کرونا که کنار برود، دوره قیمت های متــوسط در بازار جهانی 

فوالد آغاز شود.
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تجربه دومین جشنواره ملی فوالد

گزارش چیالن از دومین تجربه جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران در برج میالد

جشنواره ای برآمده از دل جامعه آهن و فوالد ایران
فوالد  ملی  نمایشگاه  و  جشنواره  دومین 
گردهمایی  بزرگترین  عنوان  به  ایران 
تولیدکنندگان، تأمین کنندگان، بازرگانان 
ایران   فوالد  و  آهن  زنجیره  متخصصان  و 
تکنولوژی  توسعه  سازی،  بومی  رویکرد  با 
شد.  برگزار  پایدار  تأمین  توان  افزایش  و 
این رویداد ملی به مدت 4 روز از  دوشنبه 
23 دی ماه تا پنج شنبه 26 دی ماه سال 
جاری در سالن همایش ها و نمایشگاه های 
برج میالد برگزار و با استقبال خوب جامعه 

فوالد مواجه شد. 
بیش از 50 حامی جشنواره ملی فوالد 
دومین دوره از جشنواره و نمایشگاه ملی 
نهاد  از 50  بیش  مشارکت  با  ایران  فوالد 
دولتی و خصوصی، تشکل ها و شرکت های 
فوالدی و معدنی و تامین کنندگان مطرح 

داخلی برگزار شد:
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
سازمان  تجارت،  و  معدن  صنعت  وزارت 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
سازی  فرهنگ  ستاد  )ایمیدرو(،  ایران 
اقتصاد دانش بنیان و مرکز همکاری های 
اتاق  ریاست جمهوری،  پیشرفت  و  تحول 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران،  
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

تهران.
تشکل های زنحیره فوالد از جمله: انجمن 
ایران،   آهن  سنگ  انجمن  فوالد،  و  آهن 
مواد  صنعت  انجمن  ایران،    معدن  خانه 

• مریم رحیمی

مواد  و  متالورژی  مهندسی  انجمن  نسوز، 
و  لوله  تولیدکنندگان  سندیکای  ایران،  
انجمن سازندگان  ایران،   پروفیل فوالدی 
تجهیزات صنعتی ایران، اتحادیه سراسری 

تعاونی های تخصصی فوالد و معدن.
از  معدنی   و  فوالدی  بزرگ  های  شرکت 
فوالد  اصفهان،   مبارکه  فوالد  جمله: 
فوالد  اصفهان،  آهن  ذوب  خوزستان، 
خراسان، هلدینگ میدکو، گسترش صنایع 
معدنی  و  صنعتی  پارس،  کاوه  معدنی 
چادرملو، صنعتی و معدنی گل گهر،  فوالد 
هرمزگان،  فوالد آلیاژی ایران،  فوالد کاوه 
کاشان،  امیرکبیر  فوالد  کیش،   جنوب 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، آهن 
و فوالد غدیر ایرانیان،  فوالد سنگان،  فوالد 
اکسین خوزستان، ورق خودرو چهارمحال 
صنایع  دشت،  سفید  فوالد  بختیاری،   و 
فنی  تاراز،  شرکت  در  پوشش  های  ورق 
زمین،  گهر  مبارکه،   فوالد  مهندسی 
یزد، مجتمع  فوالد  فوالد،   توکا  هلدینگ 
غرب  فوالد  شرکت  بناب،  صنعت  فوالد 
آسیا، شرکت آهن و فوالد ارفع، هلدینگ 
اپال پارسیان، شرکت هفت الماس، شرکت 

فوالد اصفهان.
شرکت های دانش بنیان و تامین کنندگانی 
خوارزمی،  فناوری  گسترش  جمله:  از 
کاوش  سرو،   گاز  و  نفت  صنایع  توسعه 
یزد، شرکت آهن  فرانسوز  جوش، شرکت 
بانک  جمله  از  حامیان  سایر  و  فراز  مجد 
المللی  بین  مهندسی  شرکت  صادرات،  
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فوالد تکنیک، شرکت بین المللی ایریسا، 
برق حرارتی  نیروی  تولید  مادر تخصصی 
وزارت نیرو، شرکت سرمایه گذاری توسعه 

معادن و فلزات.
استقبال از نمایشگاه بومی سازی 

زنجیره فوالد
دومین نمایشگاه بومی سازی زنجیره فوالد 
شرکت   130 از  بیش  مشارکت  با  ایران 
در  کننده  تامین  و  تولیدکننده  مطرح 
ویژگی  از  یکی  شد.  برگزار  فوالد  زنجیره 
های این رویداد توجه ویژه به شرکت های 
ها  استارتاپ  بنیان،  دانش  کننده  تامین 
بومی سازی  حوزه  در  ها  دهنده  شتاب  و 
است که در یک سالن ویژه توانمندی های 

خود را ارائه کردند.
بر اساس طبقه بندی فرصت های ساخت 
میزهای  فوالد،  و  آهن  زنجیره  در  داخل 
های  شرکت  غرفه  در  مشترک  تخصصی 
گرفته  نظر  در  ذیل  گروه  در 4  فوالدساز 
تامین کنندگان  و  بازدیدکنندگان  تا  شد 
به  تخصصی  طور  به  البته  و  سهولت  با 
دنبال ارائه توانمندی خود باشند: مکانیک 
تجهیزات  و  قطعات  شامل  سیاالت  و 
مکانیکی و انتقال مواد و همچنین قطعات 
هیدرولیکی،  پنوماتیکی،  تجهیزات  و 
برق  آزمایشگاهی.  و  روانکارها  تاسیساتی، 
تجهیزات  و  قطعات  شامل  دقیق  ابزار  و 
اتوماسیونی  دقیق،  ابزار  الکتریکی،  برقی، 
و آزمایشگاهی. مواد شامل مواد مصرفی، 
مواد اولیه، استحصال پسماندها، فروآلیاژها 
تحقیق  وابسته.  تجهیزات  و  نسوزها  و 
متالورژی،  شامل  تکنولوژی  و  توسعه  و 

فرایند، انرژی و محیط زیست
فوالد طی  زنجیره  بومی سازی  نمایشگاه 
4 روز از 23 تا 26 دی ماه سال جاری در 
سالن های نمایشگاهی برج میالد پذیرای 

عالقه مندان بود.
40 کارگاه آموزشی و پنل تخصصی

زنجیره  سازی  بومی  نمایشگاه  دومین 
 130 از  بیش  مشارکت  با  ایران  فوالد 
شرکت مطرح تولیدکننده و تامین کننده 
در زنجیره فوالد برگزار شد. یکی از ویژگی 
های این رویداد توجه ویژه به شرکت های 
ها  استارتاپ  بنیان،  دانش  تامین کننده 
بومی سازی  در حوزه  ها  دهنده  و شتاب 
است که در یک سالن ویژه توانمندی های 

خود را ارائه کردند.
بر اساس طبقه بندی فرصت های ساخت 

میزهای  فوالد،  و  آهن  زنجیره  در  داخل 
های  غرفه شرکت  در  مشترک  تخصصی 
نظر گرفته  فوالدساز در 4 گروه ذیل در 
تامین کنندگان  بازدیدکنندگان و  تا  شد 
به  تخصصی  طور  به  البته  و  سهولت  با 
دنبال ارائه توانمندی خود باشند: مکانیک 
تجهیزات  و  قطعات  شامل  سیاالت  و 
مکانیکی و انتقال مواد و همچنین قطعات 
هیدرولیکی،  پنوماتیکی،  تجهیزات  و 
تاسیساتی، روانکارها و آزمایشگاهی. برق 
تجهیزات  و  قطعات  شامل  دقیق  ابزار  و 
اتوماسیونی  دقیق،  ابزار  الکتریکی،  برقی، 
و آزمایشگاهی. مواد شامل مواد مصرفی، 
مواد اولیه، استحصال پسماندها، فروآلیاژها 
تحقیق  وابسته.  تجهیزات  و  نسوزها  و 
متالورژی،  شامل  تکنولوژی  و  توسعه  و 

فرایند، انرژی و محیط زیست.
فوالد طی  زنجیره  بومی سازی  نمایشگاه 
4 روز از 23 تا 26 دی ماه سال جاری در 
سالن های نمایشگاهی برج میالد پذیرای 

عالقه مندان بود.
سخنرانان و برنامه های افتتاحیه 

دومین جشنواره فوالد 
مهندس فرشاد، عضو هیئت مدیره انجمن 
افتتاحیه دومین  در  فوالد  تولیدکنندگان 
ضمن  فوالد  ملی  نمایشگاه  و  جشنواره 
خوشامدگویی گفت: شرایط داخلی و بین 
های  ظرفیت  به  کند  می  اقتضا  المللی 

بومی و داخلی توجه شود.
عامل   هیئت  رئیس  پور،  غریب  دکتر 
ایمیدرو با بیان اینکه محوریت بومی سازی 
و ساخت داخل که در این نمایشگاه مطرح 
است بسیار اهمیت دارد و وزیر صنعت هم 
همواره حمایت خود را از این مسئله اعالم 
کرده است، خطاب به حاضران در سالن 
انجمن  گفت:  میالد  برج  های  همایش 
از یک  را  بومی سازی  فوالد، تالش های 
همیشگی  رویداد  یک  به  مقطعی  رویداد 
تبدیل کرده است. پیشنهاد من به انجمن 
را  سازی  بومی  پیشتازان  که  است  این 
تشویق کنند؛ برای نمونه شرکت هایی را 
که از نیاز ارزی خود کم کرده اند تشویق 

کنند.
دکتر  مراسم  این  از  دیگری  بخش  در 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری، 
تعریف  دو  صنعت  از  ما  گفت:  جمهوری 
داریم یکی صنعت و یکی کارخانه. وی در 
ادمه افزود: یکی از اشتباهات ما این است 
که فکر می کنیم تکنولوژی خریدنی است 
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در حالی که تکنولوژی یادگرفتنی است و 
با پول می شود صاحب کارخانه شد ولی 

نمی شود صاحب صنعت شد.
مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان از دیگر سخنرانان این مراسم بود. 
انجمن  اظهار داشت:  این مراسم  وی در 
تولیدکنندگان فوالد اقدام بسیار خوبی را 
با برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
از سال  نیز  ایران شروع کرده است و ما 
جاری تغییر رویکردی را برای مبارکه در 
نظر گرفتـــه ایم و آن حــرکت به سمت 

تکنولوژ شدن است.
صیدی  دکتر  مراسم،  این  ادامه  در 
اظهار  ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
داشت: خواهش من این است که دست 
به  رسیدن  برای  فوالد  اندرکاران صنعت 
45 میلیون تن برنامه ریزی کنند. بانک 
صادرات هم از طرح ها حمایت می کند و 
هدف ما این است که صنعت فوالد به 30 

میلیارد گردش مالی برسد. 
محمود  مراسم  این  از  دیگری  بخش  در 
و  معدنی  شرکت  مدیرعامل  نوریان 
صنعتی چادرملو  گفت: اکنون 12 هزار 
سازی  بومی  معدن  و  فوالد  در  را  قطعه 
کرده ایم، برای نمونه قطعه سافت سنگ 
تولید کردیم که  باال  با ظرفیت  را  شکن 

قبال از متسو گرفته می شد. 
آقامحمدی  دکتر  مراسم  این  ادامه  در 
معظم  مقام  دفتر  اقتصادی  گروه  رئیس 
برج  سالن  در  حضار  به  خطاب  رهبری 
که  است  این  بر  ما  اراده  گفت:  میالد 
راهبرد  و  کنیم  تکمیل  را  فوالد  زنجیره 
ســامان  بتواند  نفت  جــای  به  معدن 

بگیرد.
صادقی  مراسم  این  از  دیگری  بخش  در 
نیارکی، معاون وزیر صمت گفت: ما پروژه 
محوری ساخت داخل را در وزارت صمت 
برنامه  مهمــترین  که  کردیم  مطــرح 
داخــل  ساخت  تعمیق  صمت  وزارت 

است.
در ادامه مراسم افتتاحیه شاهد برگزاری 
و  قطعات  سازی  بومی  تخصصی  پنل 
زاده،  یزدی  منصور  حضور  با  تجهیزات 
بهرام  احرامیان،  بهادر  فرشاد،  اسداله 
شکوری، طاهرزاده از گل گهر و رازانی از 

فوالد اکسین خوزستان بودیم.

امضای تفاهم نامه ها و قراردادهای 
مهم در دومین جشنواره 

در افتتاحیه دومین جشنواره و نمایشگاه 
تفاهم نامه های  و  قراردادها  فوالد  ملی 
آن  از  که  رسیدند  امضا  به  متعددی 
اشاره کرد:  زیر  موارد  به  توان  جمله می 
امضای قرارداد بین ذوب آهن اصفهان و 
مترو تهران به ارزش یک میلیون یورو و 
نامه  تفاهم  امضای  ریل،  تن  تولید 800 
میان شرکت مترو اصفهان و شرکت ذوب 
آهن اصفهان برای تولید ریل مترو، امضای 
تفاهم نامه بین لوله سازی اهواز و فوالد 
تولید350  برای  اکسین  فوالد  و  مبارکه 
هزارتن ورق x70 با  315 میلیون یورو 
نامه  تفاهم  امضای  ارزی،  صرفه جویی 
سایش  ضد  ورق  تن  هزار   25 ساخت 
میان خانه معدن و فوالد اکسین به ارزش 
45 میلیون یورو، امضای تفاهم نامه بین 
شرکت توربین سازی خاور میانه و شرکت 
ملی فوالد با صرفه جویی ارزی به ارزش 
40 میلیون یورو برای ساخت 9 دستگاه 
جانبه  سه  قرارداد  امضای  کمپرسور، 
گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت  میان 
تولید  خط  برای  مشترک  کنسرسیوم  و 

کنــسانتره 1 میلیون تنی.
همچنین در دومین جشنواره و نمایشگاه 
ملی فوالد ایران از مدیران  عامل شرکت 
فوالد  فوالد خوزستان،  کویر،  فوالد  های 
ابهر صنایع  افق  ایران فوالدکاران  آلیاژی 
پیش  مفتول،  هرمس  زنجان،  مفتولی 
تنیده خوانسار، آلیاژ مفتول سپاهان، سیم  
آبدیده و ایروف، فوالد نطنز و فوالد یزد به 
دلیل برنامه های بومی سازی آنها تقدیر 

شد.
تقدیر از پیشکسوتان صنعت فوالد 

کشور
پیشکسوتان  از  مراسم  این  انتهای  در 
شد:  تقدیر  کشور  فوالد  و  آهن  صنعت 
فوالد  شرکت  مدیرعامل  رهبری  آقای 
خوزستان در دوران جنگ ، آقای حسینیان 
معاون اسبق فوالد مبارکه، آقای فرقدانی 
اصفهان،  آهن  ذوب  اسبق  مدیرعامل 
مدیرعامل  مقام  قائم  حبیبیان  آقای 
آقای  و  فوالد خوزستان در دوران جنگ 
مصیب زاده اولین تولید کننده نورد بخش 

خصوصی.
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اختتامیه ای در اندازه یک افتتاحیه
استقبالی  با  ایران  فوالد  ملی  نمایشگاه  و  دومین جشنواره  اختتامیه 

باشکوه در سالن سعدی برج میالد برگزار شد.
در ابتدای این مراسم مهندس خلیفه سلطانی دبیر دومین جشنواره و 
نمایشگاه ملی فوالد ایران با بیان اینکه باید فضای صنعت فوالد یک 
نامه در دومین  تفاهم  باشد، گفت: 500 میلیون یورو  فضای رقابتی 
جشنواره فوالد امضا شد و در ادامه به قراردادها و پیش قراردادهای 
شرکت های معدنی و فوالدی اشاره کرد وگفت: این قراردادها و پیش 

قراردادها 95.5 میلیون یورو صرفه جویی ارزی داشته اند.
در ادامه این مراسم مهندس نیازی، قائم مقام امور معادن و صنایع 
تاکید و  وزارت صمت وزیر صمت گفت: نهضت ساخت داخل مورد 
پیگیری مقامات بلند پایه کشوری و وزارت صمت است. وی لوح وزارت 
صمت را  به مناسبت “اهتمام به ساخت داخل” در دومین جشنواره و 

نمایشگاه ملی فوالد به انجمن تولیدکنندگان فوالد اهدا کرد.
وی با بیان اینکه نهضت ساخت داخل با 9 محور طراحی شده است، 
گفت: با کمک انجمن تولیدکنندگان فوالد در حاشیه نمایشگاه میز 
ساخت داخل برگزار شد و تاکید ما استفاده از ظرفیت انجمن ها برای 
پیشبرد راهبرد ساخت داخل است.  قائم مقام امور معادن و صنایع 
وزارت صمت وزیر صمت گفت: تاکید ما این است که از این جشنواره 

تا جشنواره بعدی هر فصل یک میز ساخت داخل برگزار شود.
به گفته این مقام مسئول، در میز فوالد تعامالت و تفاهم هایی به دست 
آمده است و در حوزه ورق 360 میلیون یورو، کمپرسور 40 میلیون 

یورو و ریل 30 میلیون یورو قراداد منعقد گردید.
در بخش دیگری از این مراسم دکتر کسری غفوری، مدیرعامل فوالد 
اکنون  تا  قبل  ها  مدت  از  که  فوالد  انجمن  از  تشکر  گفت:  خراسان 
زحمات فراوانی برای بومی سازی کشیده اند و این زحمت ها باعث 

شده اند جشنواره ای با این شمایل و زیبایی برگزار شود.
در ادامه این مراسم از کتاب بومی سازی فوالد خوزستان رونمایی شد 

و سپس از برگزیدگان و تامین کنندگان برتر تقدیر شد و همچنین 12 
شرکت فوالدی نیز از تأمین کننده های برترشان تقدیر بعمل آوردند 
آنالین  چیــالن  سایت  در  توانید  می  را  برگزیدگان  این  اسامی  که 

)www.chilanonline.com( مشاهده کنید.

جایزه ملی فوالد ایران در سال 98 به کدام شرکت ها رسید؟
در اختتامیه دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد در برج میالد از 
17 تأمین کننده برتر زنجیره فوالد در سال 98 با اهدای لوح تقدیر و 

»تندیس جایزه ملی فوالد ایران« به شرح ذیل قدردانی شد:
شرکت گسترش فناوری خوارزمی

شرکت فرآورده های نسوز مهرگداز
شرکت طاها قالب طوس

شرکت کاوش جوش
شرکت نفت و گاز سرو

شرکت آسیا ژوله
شرکت روئین سطح طبرستان

شرکت صنایع ریخته گری اصفهان
شرکت دفترکل کاال

شرکت پات روشان نیکتا )پاترون(
شرکت آموت کبیر

شرکت مدیران پیشرو ساخت سام )مپسا(
شرکت پارس سارایه

شرکت سازه صنعت کاران
شرکت فکور صنعت

شرکت روکش الستیک سمنگان تایر
شرکت پرچمداران صنعت سپاهان



تجربه دومین جشنواره ملی فوالد

در دومین جشنواره ملی فوالد شاهد بودیم:

جزئیات صرفه جویی ارزی ۹۵.۵ میلیون یورویی

مهندس سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران در گفت و گو با چیالن به تشریح تفاهم نامه هایی پرداخت که در 
دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد به امضا رسیده است. جزئیات 

این تفاهم نامه ها به شرح ذیل است:
تفاهم نامه چهارجانبه ریخته گری مداوم به ارزش 20 میلیون یورو

ساخت ماشین ریخته گری مداوم برای اولین بار در کشور به صورت 
ایران،  فوالد  ملی  شرکت  خوزستان،  فوالد  شرکت   بین  جانبه  چهار 
mmte  و  فوالد پایا به ظرفیت سالیانه یک میلیون تن شمش فوالدی 
که معادل ارزش ارزی آن 20 میلیون یورو می باشد. این موضوع در 

قالب تفاهم نامه به امضای طرفین رسید.
315 میلیون یورو صرفه جویی ارزی با تولید یک نوع ورق جدید
ورق X70   که برای اولین بار در کشور به میزان 350 هزار تن تولید 
خواهد شد دارای 315 میلیون یورو ارزش ارزی است که در دومین 
جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد به صورت سه جانبه بین شرکت های 
فوالد مبارکه، فوالد اکسین و لوله سازی اهواز در قالب تفاهم نامه به 

امضا رسید.
خط یک میلیون تنی تولید کنسانتره آهن از سنگ هماتیتی

احداث خط تولید کنسانتره آهن از سنگ هماتیتی به ظرفیت سالیانه 
یک میلیون تن فی مابین شرکت گل گهر از یک سو و کنسرسیوم گهر 

روش- روناک از سوی دیگر در قالب تفاهم نامه به امضا رسید.
تفاهم نامه ساخت 9 دستگاه کمپرسور به ارزش 40 میلیون یورو

تعداد 9  به  اسفنجی  تولید آهن  نیاز خطوط  ساخت کمپرسور مورد 
دستگاه و به ارزش معادل ارزی40 میلیون یورو فیمابین شرکت ملی 
فوالد ایران و توربو ماشین خاورمیانه در قالب تفاهم نامه به امضا رسید.

تولید ورق جدید به ارزش 45 میلیون یورو
ورق ضد سایش اکسینم )با نام تجاری هاردکس( برای تولید اولین بار 
و به میزان 25 هزار تن با ارزش ارزی 45 میلیون یورویی بین شرکت 

فوالد اکسین و خانه معدن در قالب تفاهم نامه به امضا رسید.
سه قرارداد و تفاهم نامه ریلی

فروش ریل برای خطوط راه آهن سراسری به میزان 13 هزار و 500 
تن و به ارزش 12 میلیون یورو توسط شرکت ذوب آهن اصفهان به 
معاونت زیرساخت وزارت راه و شهرسازی انجام شد.  همچنین فروش 
ریل مترو به میزان 800 تن و به ارزش یک میلیون یورو توسط ذوب 

آهن اصفهان به شرکت مترو تهران انجام شد.
ضمنا تفاهم نامه فروش ریل فی مابین شرکت ذوب آهن اصفهان و 

شرکت مترو اصفهان به امضا رسید.
صرفه جویی ارزی تا پایان سال 98

خلیفه سلطانی، صرفه جویی های ارزی به میزان 95.5 میلیون یورو که 
تا پایان سال 98 در شرکت های فوالدی از طریق بومی سازی قطعات و 

تجهیزات به انجام می رسد را به این ترتیب تشریح نمود:
فوالد مبارکه اصفهان و شرکت های زیر مجموعه آن 40 میلیون یورو �
فوالد خوزستان 7.1 میلیون یورو که 4.9 میلیون یورو از آن فقط  �

مربوط به بومی سازی نسوزها می باشد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 20 میلیون یورو �
شرکت فوالد خراسان 4.6میلیون یورو �
هلدینگ کاوه پارس 7.6میلیون یورو �
شرکت فوالد آلیاژی 3.8 میلیون یورو �
شرکت چادرملو 10 میلیون یورو �
گروه میدکو 2.4 میلیون یورو �

این  کرد:  بندی  جمع  ادامه  در  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
قراردادها برای کشور 95.5 میلیون یورو صرفه جویی ارزی دارد که 
59.7 میلیون یورو از آن در قالب قرارداد و 35.8میلیون یورو از آن به 

صورت پیش قرارداد می باشد.
به  سازی  بومی  تقویت  برای  کشور  نیاز  بر  تاکید  با  سلطانی  خلیفه 
فوالد  شرکت  نمونه  برای  گفت:  فعلی  تحریمی  شرایط  در  خصوص 
آلیاژی ایران به برکت اوج گیری بومی سازی در کشور و متناسب با 
روند سهم بازار جدید و گریدهای جدید پیش بینی می کند که تا پایان 
سال 98 حداقل 13.5 میلیون یورو به سهم بازار سالیانه خود بیفزاید.

خلیفه سلطانی به فوالد اسفراین هم اشاره کرد و گفت: این شرکت، با 
3.8میلیون یورو قرارداد جدید و 5.6 میلیون یورو پیش قرارداد پیش 
بینی می کند که حداقل 9.4میلیون یورو به سهم بازار سالیانه خود 

بیفزاید.

• هاجر شیرانی بیدآبادی
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تحلیل و مقاله

پایش تولید، مصرف و تجارت فوالد

نگاهی آماری به زنجیره فوالد در سال 13۹8

در سال 1397 در بخش کنسانتره سازی 1.2 میلیون تن، در بخش 
و در بخش فوالدسازی 2.2 میلیون  میلیون تن  اسفنجی 3.3  آهن 
تن ظرفیت  های در حال اجرا به بهره  برداری رسیدند و بدین ترتیب 
فوالد  ارزش  زنجیره  حلقه های  ظرفیت  بر  فوق  ظرفیت های  معادل 

کشور در سال 1396 افزوده شد.

همچنین در سال 1397 تراز تجاری فوالد مثبت شد. در این سال 
معادل با 8/9 میلیون تن فوالد خام و محصوالت فوالدی صادر شد، 
در حالی که واردات رقم 1/3 میلیون تن را  ثبت کرد. بدین ترتیب در 
سال 1397 صادرات بیش از واردات انجام شد و این به مفهوم باالتر 
رفتن سهم فوالد در صادرات غیرنفتی کشور است. سال 1398 نیز 
علی رغم شرایط تحریم و تمرکز ویژه آن بر فوالد کشور و رکود داخلی، 
زنجیره فوالد هم در ظرفیت سازی و هم در تولید ارقام مثبتی را به 
خود اختصاص داد. صادرات نیز مانند سال 1397 رشد نمود و تنها 
در بخش مصرف داخلی به دلیل رکود حاکم بر فضای کشور، رشدی 
رخ نداد. در ادامه سه رکن بازار )تولید، مصرف و تجارت( فوالد در بازه 

زمانی 8 ماهه ابتدای سال 1398 به لحاظ آماری بررسی می شود.

1. تولید فوالد

تولید و ظرفیت زنجیره فوالد کشود در هر حلقه از زنجیره ارزش فوالد 
کشور به شرح زیر می باشد:

• تولید کنسانتره

در سال جاری و در مدت 8 ماهه ابتدای سال، معادل 31.5 میلیون 
با  مقایسه  در  است.  شده  تولید  کشور  در  آهن  کنسانتره سنگ  تن 
مدت مشابه سال 1397 میزان تولید معادل با 6.4 درصد رشد نموده 
است. الزم به ذکر است که ظرفیت اسمی کنسانتره سازی ها در کشور 
تا  انتظار می رود  بوده و  با 52.4 میلیون تن  در سال 1397 معادل 
با  یابد.  افزایش  تن  میلیون   59 به  ظرفیت  این   1398 سال  پایان 
توجه به هدف گذاری انجام شده در سند چشم انداز مبنی بر ظرفیت 
سازی فوالد خام معادل با 55 میلیون تن در افق 1404، میزان نیاز 
به کنسانتره برای آنکه زنجیره موازنه شود 80 میلیون تن می باشد. 
این عدد بدین معناست که با توجه به ظرفیت کنسانتره سازی پایان 
سال 1398 میزان ظرفیت مورد نیاز برای دستیابی به هدف مذکور 
نزدیک به 21 میلیون تن برآورد می شود. البته در حال حاضر ظرفیت 
طرح های قابل تحقق در دست اجرا در بخش کنسانتره سازی همین 
حدود )20.9 میلیون تن( می باشد. واحدهای کنسانتره سازی کشور در 

منطقه شرق و شمال شرقی کشور متمرکز می باشند.

• تولید گندله

در کشور در مدت 8 ماهه ابتدای سال میزان 27.7 میلیون تن گندله 

• گروه مطالعات اقتصادی شرکت مهندسی بین المللی فوالدتکنیک

تولید شده است. این رقم برای مدت 8 ماهه ابتدای سال 1397 معادل 
با 27.5 میلیون تن بوده است. بنابراین میزان تولید گندله تنها 0.9 
درصد رشد داشته است. بر ظرفیت  گندله سازی نیز طی یک سال اخیر 
افزوده شده است. ظرفیت گندله سازی کشور در پایان سال 1397 
به میزان  با توجه  برآورد می شود  بوده که  با 48.2 میلیون تن  برابر 
پایان سال جاری  تا  این ظرفیت  اجرا  در دست  پروژه های  پیشرفت 
به 53.3 میلیون تن برسد. الزم به ذکر است که به منظور برقراری 
توازن در زنجیره در افق 1404 با هدف آنکه کمبودی در این حلقه از 
زنجیره ارزش وجود نداشته باشد الزم است 75.7 میلیون تن ظرفیت 
گندله سازی در کشور ایجاد شود. حدود 20.3 میلیون تن ظرفیت در 

دست اجرا قابل تحقق در بخش گندله سازی وجود دارد.

• تولید آهن اسفنجی

در بخش آهن اسفنجی میزان تولید 8 ماهه سال 1398 برابر با 18.6 
میلیون تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1397 معادل 
6.8 درصد میزان تولید رشد داشته است. در سال 1398 در بخش آهن 
اسفنجی ظرفیت سازی نیز انجام شده است. ظرفیت آهن اسفنجی در 
پایان سال 1397 برابر با 32.6 میلیون تن بوده که تا پایان سال 1398 
این ظرفیت به 36.4 میلیون تن خواهد رسید. به منظور برقراری توازن 
در زنجیره در افق 1404 الزم است 52.6 میلیون تن در بخش آهن 
اسفنجی ظرفیت سازی شود که در حال حاضر ظرفیت طرح های در 
دست اجرا قابل تحقق در بخش آهن اسفنجی حدود 8 میلیون تن 

می باشد.

• تولید فوالد خام

در بخش فوالد خام نیز میزان تولید 8 ماهه این محصول نسبت به 
یافته است. در هشت ماهه 1398  افزایش  مدت مشابه سال 1397 
میزان تولید فوالد خام برابر با 17.4 میلیون تن بوده که نسبت به سال 
1397 میزان تولید حدود 4.7 درصد افزایش یافته است. انتظار می رود 
ظرفیت فوالد خام نیز تا پایان 1398 به 39.1 میلیون تن برسد. هدف 
سند چشم انداز ایجاد ظرفیت 55 میلیون تن فوالد خام در افق 1404 
قابل تحقق و  اجرا  به ظرفیت طرح های در دست  با توجه  می باشد. 
میزان پیشرفت طرح های مذکور و با فرض آنکه روند به بهره برداری 
رسیدن طرح ها با مشکلی مواجه نشود، این ظرفیت تا قبل از رسیدن 

به افق 1404 محقق خواهد شد.   

• تولید محصوالت فوالدی

در بخش محصوالت فوالدی )مقاطع طویل و تخت( نیز در هشت ماهه 
ابتدای سال 1398 میزان تولید برابر با 13.6 میلیون تن بوده در حالی 
که میزان تولید محصوالت نوردی در مدت مشابه سال قبل معادل با 
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12.6 میلیون تن ثبت شده است. الزم به ذکر است ظرفیت واحدهای 
نوردی کشور 49.1 میلیون تن می باشد. 

نمودار یک وضعیت زنجیره فوالد کشور را در سال 1398 و نمودار دو 
نیاز زنجیره را برای توازن زنجیره در افق 1404 نشان می دهد.

2. مصرف فوالد

در این قسمت مصرف ظاهری محصوالت فوالدی مورد بررسی قرار 
می گیرد. مصرف ظاهری محصوالت فوالدی بر خالف افزایش تولید 
کاهنده بوده است. میزان مصرف ظاهری 8 ماهه ابتدایی سال 1398 و 
مقایسه آن با سال 1397 در جدول زیر نشان داده شده است. بر اساس 
ظاهری  مصرف  میزان  شده،  انجام  صادرات  و  واردات  تولید،  میزان 
محصوالت فوالدی در 8 ماهه ابتدای سال برابر با  10.4  میلیون تن 
بوده که در مقایسه با سال گذشته و مدت مشابه برابر با  0.2 درصد 

کاهش یافته است و نشان دهنده تداوم رکود حاکم بر بازار می باشد. 

میزان تولید خودرو که یکی از کانون های مهم مصرف فوالد می باشد 
در هشت ماهه ابتدای سال 1398 حدود 31 درصد افت نموده است. 
همچنین تعداد معامالت انجام گرفته در بخش مسکن کل کشور نیز در 
بازه زمانی فوق نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 47 درصد کاهش 
یافته است. با توجه به آنکه پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران در 
سال جاری منفی باشد، لذا تولید و حتی ظرفیت سازی ها از ناحیه رکود 

در بخش تقاضا می تواند تحت تأثیر قرار گیرد.

میزان مصرف  داد که  نشان  در سال 1398  انجام شده  تخمین های 
بود. الزم به ذکر  افق 1404 حدود 24 میلیون تن خواهد  فوالد در 
است که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور طی سال های اخیر، 
پیش بینی های ساالنه از مصرف فوالد در افق با کاهش همراه بوده است. 
انتظار می رود به دلیل تداوم این شرایط رکود تورمی و تنگناهای به 
وجود آمده در شرایط بین المللی، میزان مصرف در افق 1404 کمتر 

از عدد فوق باشد. 

3. تجارت فوالد

زیر مشاهده  نمودار  در  می توان  را  فوالدی  تجارت محصوالت  میزان 
نمود. شش ماهه ابتدایی سال 1398 میزان صادرات فوالد کشور در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 30 درصد رشد نموده است. 
و  خام  فوالد  صادرات  که  می دهد  نشان  صادرات  ترکیب  بررسی 
محصوالت طولی افزایش یافته اما در مقابل میزان صادرات محصوالت 
تخت کمی کاهش یافته است. کاهش صادرات محصوالت تخت مربوط 

به ورق گرم بوده است. 

در حال حاضر یکی از چالش ها در مسیر صادرات، تحریم های امریکا 
آن  دنبال  به  و  صادراتی  بازارهای  شدن  محدود  به  منجر  که  است 
کاهش قدرت چانه زنی در قیمت فروش، افزایش هزینه و ریسک نقل و 
انتقال پول، ایجاد محدودیت ها و افزایش هزینه حمل ونقل محصوالت 
صادراتی شده است. از دیگر چالش ها می توان به بی ثباتی در قوانین و 
مقررات کشور و تغییرات مداوم رویه های تجاری اشاره کرد که منجر 
به از بین رفتن قابلیت پیش بینی و نیز مشکالت و موانعی در مسیر 

صادرات شده است. 

طبق آخرین پایش طرح جامع فوالد کشور، برآوردهای انجام شده برای 
دستیابی به تخمینی از صادرات در افق 1404 نشان می دهد که در 
محتمل ترین حالت صادرات محصوالت فوالدی ایران حدود 7 میلیون 
پتانسیل صادراتی محصوالت فوالدی  از  انجام شده  برآورد  باشد.  تن 
کشور نیز رقمی در حدود 14 میلیون تن را نشان می دهد. بنابراین، 
درصورت رفع موانع صادرات دستیابی به میزان صادرات برآورد شده در 

افق 1404 دور از ذهن نخواهد بود. 
یکی از چالش های صنعت فوالد کشور، رکود حاکم بر اقتصاد است که 
به وضوح در ارقام و اعداد نماگرهای اقتصادی قابل مشاهده می باشد. 
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چگونه بر چالش کمبود مواد اولیه در زنجیره فوالد فائق آییم؟ 
شیلی،   کانادا،  مانند  بزرگی  کشورهای 
از  بزرگی  بخش  آمریکا  حتی  و  چین 
از طریق معادن  را  اقتصادی خود  رونق 
نقش  موضوع  این  و  کنند  می  تامین 
را  کشور  یک  اقتصاد  در  معادن  حیاتی 
نشان می دهد. بر اساس آمارهای جهانی، 
را  دنیا  معدنی  از ذخایر  ایران 7 درصد 
به خود اختصاص داده است و وجود 8 
جهانی،  کالس  سطح  در  بزرگ  معدن 
سوي  از  مدعاست.  این  بر  دلیلی  خود 
کوه زایی  کمربند  که  آنجایی  از  دیگر 
با  ایران کشوری  ما عبور کرده است، می توان گفت  از کشور  پسین 
پتانسیل بسیار باال در حوزه ذخایر معدنی است. هر کشوری که بر 
روی این کمربند قرار دارد، دارای پتانسیل های معدنی فلزی و حتی 
غیرفلزی باالیی است. معادن فلزی غنی همچون گل گهر، انگوران، 

سنگان، مهدی آباد،  چادرملو،  سرچشمه و سنگون، 
نشان دهنده غنی بودن ایران در حوزه کانی های 
ذخایر  و  آمار  این  همه  رغم  علي  است.  فلزی 
اکثر  از چندسال گذشته  کننده،  امیدوار  معدني 
مسئولین و مدیران شرکت هاي مرتبط با حوزه 
زنجیره فوالد نسبت به کمبود مواد اولیه فوالد به 
خصوص سنگ آهن هشدار داده بودند و اکنون 
این هشدار به واقعیت تبدیل شده است به گونه 
اي که در حال حاضر تعدادي از کارخانجات بزرگ 

کشور به دلیل کمبود مواد اولیه، در حال تولید با ظرفیت پایین تر از 
حد نامي خود مي باشند. در ادامه راهکارهاي زیر به منظور غلبه بر این 
چالش )کمبود مواد اولیه زنجیره فوالد( عنوان مي گرددکه بایستي هر 

چه زودتر در دستور کار تصمیم گیرندگان مرتبط قرار گیرد.

1- جایگزینی

به جای نشستن و حساب کردن اینکه چند سال دیگر به پایان عمر 
ذخایر معدني کشور باقی مانده است، ما نیازمند سیاستی مي باشیم 

که راه ها و گزینه های جایگزین را شناسایي و به 
منظور تحقق آنها برنامه ریزي نماییم. 

همان گونه که موسسه های معتبر دنیا پیش بیني 
انرژي  اصلي  ذخایر  نزدیک  آینده  در  اند،  نموده 

)نفت و گاز( به پایان خواهد رسید. 

بر این اساس کشورها منابع انرژي جایگزین مانند 
نیروگاه هاي خورشیدي و بادي را شناسایي و در 
این حوزه ها سرمایه گذاري نموده اند. لذا ما نیز 
با جایگزیني سنگ مگنتیتي  ارتباط  بایستي در 
به عنوان ماده اصلي فوالد کشور و یا نوآوري در 

محصوالت جایگزین فوالد مانند آلومینیوم و ...، برنامه ریزي نماییم.

به عنوان نمونه کشور ما داراي ذخایر عظیمي از سنگ نوع هماتیتي 
مي باشد که به دلیل ریکاوري پایین در حال حاضر قابلیت استفاده در 
خطوط موجود را ندارند و بنابراین لزوم کار تحقیق و توسعه بر روي 

این گونه معادن به شدت احساس مي شود. 

2- تحقیق و توسعه

کشورهاي توسعه یافته حدود 5 درصد از GDP خود را صرف هزینه 
تحقیق و توسعه مي نمایند در حالي که در ایران این سهم کمتر از نیم 

درصد مي باشد. 

این شده  به  به بخش تحقیق و توسعه منجر  عدم اختصاص بودجه 
که در صورت آزادسازي قیمت حامل هاي انرژي، اکثر شرکت هاي 

فوالدي از سوددهي خارج مي شوند.

قیمت حامل هاي  پیشنهاد مي شود که  بنابراین 
انرژي مصرفي در شرکت هاي فوالدي به قیمت 
جهاني نزدیک شود و این تفاوت قیمت در قالب 
دانش  هاي  شرکت  به  توسعه  و  تحقیق  بودجه 
بنیان مورد تائید خود شرکت ها اختصاص یابد. هر 
چند در ابتدا ممکن است که شرکت هاي فوالدي 
مقاومت  انرژي  هاي  حامل  آزادسازي  به  نسبت 
نمایند اما آزادسازي قیمت حامل هاي انرژي، بهره 
وري پایین زنجیره فوالد کشور را قابل درک عموم 
خواهد نمود و منجر به این خواهد شد که شرکت هاي فوالدي ملزم به 

افزایش بهره وري و اختصاص بودجه تحقیق و توسعه شوند. 

3- زیر ساخت های حمل و نقل

بایستي به این نکته توجه داشت که دیر یا زود ذخیره معادن کشور به 
اتمام خواهد رسید و ما مجبور به واردات مواد اولیه فوالد از کشورهاي 
دیگر مانند استرالیا یا برزیل خواهیم بود. همان گونه که کشوري مانند 
ژاپن هیچ گونه منابع معدني و نفتي نداشته و اکثر مواد معدني خود را 
تاکنون وارد نموده و با ارزش افزوده حاصل شده 
یکي از قدرتمندترین اقتصادهاي جهان را دارا مي 
باشد. به منظور استفاده از راهکار واردات مواد اولیه 

فوالد، دو مانع اصلي وجود خواهد داشت. 

مانع اول این است که به دلیل بهره وري پایین و 
هزینه حمل از معادن دیگر به محل خطوط موجود، 
توجیه پذیري الزم وجود نخواهد داشت. بنابراین 
فوالد  زنجیره  تولید  خطوط  وري  بهره  ارتقاي 
کامال ضروری مي باشد. اما مانع دوم عدم وجود 
فوالد  زنجیره  محصوالت  حمل  هاي  زیرساخت 
است. با توجه به اینکه در دنیا بخش اعظم حمل 

• جالل سلیمان نژاد
مدیر مهندسی معکوس مجتمع 

معدنی و صنعتی گل گهر

لزوم کار تحقیق و توسعه 
بر روي معادن سنگ 

آهن هماتیتی به شدت 
احساس مي شود. 

دیر یا زود ذخیره معادن 
کشور به اتمام خواهد 

رسید و ما مجبور به 
واردات مواد اولیه فوالد 
از کشورهاي دیگر مانند 

استرالیا یا برزیل خواهیم 
بود.
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و نقل سنگ آهن توسط کشتي ها و واگن هاي 
بنادر کشور  ما در حال  قطار صورت مي گیرد، 
حاضر قابلیت پهلوگیري کشتي ها با ظرفیت 500 
هزارتن را ندارند و از سوي دیگر ناوگان حمل ریلي 
ما نیز داراي ظرفیت پایین مي باشد که بایستي هر 
چه سریعتر این دو موضوع )افزایش بهره وري و 
ایجاد زیرساخت حمل ریلي( در دستور کار قرار 

گیرند.

شود،  نمي  دقت  آن  به  اي  جاده  حمل  در  که  اي  نکته  همچنین 
محدودیت بار 44 تن مي باشد. در حالي که براي جاده هاي اختصاصي 
بایستي این محدودیت به اعداد باالتري ارتقا یابد. به عنوان نمونه در 
آینده اي نزدیک شرکت گل گهر مجبور به استفاده از سنگ هماتیتي 
در خطوط خود خواهد بود و با توجه به اینکه معادن هماتیتي کشور 
اکثرا در مسیر سیرجان تا بندرعباس واقع شده اند و از سوي دیگر جاده 
گل گهر تا حاجي آباد در حال احداث مي باشد، بایستي با تقویت پل ها 
و موافقت وزارت راه، ظرفیت حمل کامیوني این جاده از 44 تن به 70 
تن ارتقا یابد که این امر هم منجر به کاهش هزینه حمل و هم منجر به 
ترغیب رانندگان بمنظور حمل جاده اي سنگ آهن خواهد گردید. در 
حال حاضر در کشوري مانند عراق محدودیت بار وجود ندارد و مشاهده 

شده است که کامیون ها تا 100 تن نیز بار حمل مي کنند.

4- محیط زیست

با توجه به تغییر شرایط اقلیمي جهان و اتفاقات رخ داده اخیر )آتش سوزي 
جنگل هاي استرالیا، وقوع سیل در ایران و استرالیا و ...( لزوم اولویت 
دهی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست بیشتر از تامین مواد اولیه 
محیط  به  فوالد  زنجیره  صنایع  آسیب  در صورت  که  چرا  باشد  مي 
زیست و تحمیل هزینه هاي هنگفت ناشي از آلودگي محیط زیست، 
داشت. نخواهد  اعراب  از  جایي  فوالد  زنجیره  اولیه  مواد  تامین 

5- اکتشاف

اگر حوزه اکتشافات کشوري مانند کانادا را با ایران 
برد که  نکته پي خواهیم  این  به  نماییم،  مقایسه 
کشوري  هستیم.  عقب  به شدت  اکتشاف  امر  در 
را  مساحت خود  بار کل  دو  تاکنون  کانادا  مشابه 
اکتشاف نموده است و بایستي این نکته را در نظر 
داشت که مساحت کانادا شش برابر کشور ما مي 
باشد. هر چند آمار دقیقي از اکتشافات ایران وجود 
ندارد اما در خوشبینانه ترین حالت، مسئوالن امر 
تاکید دارند که تاکنون حدود 10 درصد مساحت 
ایران اکتشاف شده است و بیشتر این اکتشاف ها 
نیز مربوط به دهه 40 مي باشد. در کشور کانادا 
بودجه اکتشاف چندین هزار میلیون یورو در سال 
مي باشد و به ازاي هر کیلومترمربع از آن حدود 
6 متر حفاري صورت گرفته است در حالي که در 
ایران حدود یک متر با مساحت یک ششم کانادا 

تاریخ  طول  در  که  آنچه  ما  کشور  در  باشد.  مي 
حفاری  متر  میلیون   6 تا   5 داده،  رخ  اکتشافات 
در  اما  است  بوده  معدنی  ذخایر  به  رسیدن  برای 
کشورهای پیشرفته معدنی همچون کانادا و استرالیا 
هر ساله 6 میلیون متر حفاری انجام مي شود و از 
ایران  که  شد  متوجه  می توان  ساده  مقایسه  این 
دارای معادن نهفته بی شماری است که باید برای 
کشف و استخراج آن اقدام جدی صورت گیرد. در 
کشورهای پیشرفته معدنی همچون استرالیا،  نه تنها کل کشور چندین 
بار از جهت اکتشاف معادن جدید بررسی شده بلکه مناطق معدنی 
قدیم نیز هر چند سال یکبار با روش های جدید اکتشافی بررسی شده 
و ذخایر جدیدی کشف می شود. کشف پتانسیل های جدید معدنی نیاز 
به سرمایه گذاری های بزرگی دارد و بدون شک با بودجه اندک دولتی 
و شرایط تحریم نمی توان به این مهم دست یافت و در این راه نیاز به 
جذب سرمایه های خارجی داریم. کشور شیلی را مي توان به عنوان 
یک نمونه موفق در حوزه استفاده از معادن نام برد که توانست با فراهم 
آوردن شرایط مناسب و جذب سرمایه های خارجی معادن مس خود 
را شناسایی کرده و اکنون تامین کننده اول کانی مس در دنیا است. 

در صورتی که سرمایه گذاران خارجی امنیت و ضمانت سرمایه خود در 
ایران را حس کنند، به حوزه معادن ورود خواهند کرد زیرا ایران عالوه 
بر ویژگی غنی بودن معادن، دارای امنیت بوده و از آنجایی که ایران 
کشوری خشک و نیمه خشک است، رخ نِمون معدنی خوبی دارد به 
این معنا که پوشش گیاهی کم باعث شده تا به راحتی پتانسیل های 

معدنی قابلیت کشف و بهره برداری داشته باشند.  

اقدامات و برنامه های گل گهر

در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که شرکت معدني و صنعتي 
گل گهر تحت سیاست هاي هیئت مدیره خود و به عنوان بزرگترین 
را در  فوق  اقدامات  فوالدي کشور، مجموعه  اولیه  مواد  تولید کننده 
این  از  تعدادي  و  است  داده  قرار  خود  برنامه 
برنامه ها شامل احداث راه آهن سیرجان-کرمان، 
نمودن کلیه کارخانجات منطقه  در حال متصل 
خود به خط ریل بافق – بندرعباس، تجهیز ناوگان 
ریلي و جاده اي خود با تاسیس شرکت گهرترابر، 
انجام اکتشافات به صورت مستقل و همین طور 
در قالب کنسرسیوم ها و سیاست هاي ایمیدرو، 
افزایش  بنیان،  دانش  هاي  شرکت  از  حمایت 
بهره وري و جلوگیري از هدررفت منابع، احداث 
زیست،  محیط  حفظ  منظور  به  سبز  کمربند 
مشارکت در طرح کارخانه ده میلیون تني فوالد 
قابلیت  با  مکران  سواحل  اسکله  طرح  و  چابهار 
قالب  در  هزارتني   500 کشتي هاي  پهلوگیري 
خرید  گهر-مبارکه-چادرملو،  گل  کنسرسیوم 

معدن در استرالیا و ... مي باشد.

تاکنون حدود 10 درصد 
مساحت ایران اکتشاف 

شده و بیشتر این 
اکتشاف ها نیز مربوط به 

دهه 40 مي باشد.

در طول تاریخ اکتشافات 
رخ داده ایران، 5 تا 

6 میلیون متر حفاری 
برای رسیدن به ذخایر 

معدنی صورت گرفته اما 
در کشورهای پیشرفته 

معدنی همچون کانادا 
و استرالیا هر ساله 6 

میلیون متر حفاری انجام 
مي شود
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بررسی شدت مصرف انرژی بر سوخت و میزان مصرف آب کارخانه فوالد مشیز بردسیر 

بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانه های فوالد 

بهینه سازی مصرف انرژی یکی از اصول خط مشی کیفیت شرکت 
صنایع فوالد مشیز بردسیر می باشد، این سازمان همواره سعی بر این 
داشته با کاهش مصرف انرژی خود، عالوه بر کاهش هزینه های تولید، 
به  آینده  نسل های  برای  انرژی کشور  منابع  در حفظ  را  نقش خود 

خوبی ایفا کند.

شدت مصرف انرژی شاخصی جهانی است که انرژی مورد نیاز برای 
محاسبه  کشوری  هر  در  را  خدمات  و  کاالها  از  معینی  مقدار  تولید 
می کند و برحسب عرضه انرژی اولیه و یا مصرف نهایی انرژی محاسبه 

می شود. 

شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر با تشکیل کارگروه انرژی و بکارگیری 
نیروهای متخصص در این حوزه همواره به دنبال بهینه سازی مصرف 
انرژی و کاهش شاخص شدت مصرف انرژی خود می باشد. در ادامه 
و  برق  بخش  در  بردسیر  مشیز  فوالد  کارخانه  انرژی  مصرف  شدت 

سوخت و همچنین میزان مصرف آب این کارخانه آمده است.

مصرف برق

به  میلگرد جهان  تولید  بهترین صنایع  در  برق  انرژی  شدت مصرف 
میلگرد   تن  هر  تولیــد  برای  میانگین  صورت 

می باشد. 

ماهیانه  صورت  به  بردسیر  مشیز  فوالد  نورد  کارخانه  در  عدد  این 
محاسبه می شود و با تشکیل کارگروه انرژی دالیل افزایش یا کاهش 

مصرف برق بررسی می شود.

میانگین شدت مصرف انرژی الکتریسیته کارخانه نورد فوالد مشیز طی 
سال 97،  بوده است که با انجام توصیه های کارگروه 
انرژی و بهینه سازی انرژی این عدد به  در سال 98 

رسیده است.

• واحد فنی و مهندسی صنایع فوالد مشیز بردسیر

از جمله کارهای انجام شده برای بهینه سازی مصرف برق عبارتند از :

روشنایی های  � برای   LED و  مصرف  کم  المپ های  از  استفاده 
سالن های تولید، کارگاه ها و محیط های بیرونی

برای روشن و خاموش  � اتوماتیک  از فتوسل و سیستم  استفاده 
شدن چراغ های روشنایی سازمان

استفاده از اینورتر برای راه اندازی موتورهای توان باال �

سرویس منظم و طبق برنامه تابلوهای برق  �

نورد،  توسعه  طرح  اجرای  نیز  اقدام  دست  در  کارهای  جمله  از 
خریداری موتورهای الکتریکی جدید و تابلوهای برق مجهز به فیلتر 
حذف هارمونیک می باشد که انتظار می رود شدت مصرف برق کارخانه 
جهانی  میانگین  بهترین  به  و  کرده  طی  را  خود  کاهشی  روند  نورد 

نزدیک تر شود.

مصرف سوخت

شدت مصرف انرژی حاصل از سوخت در بهترین صنایع تولید میلگرد 
جهان به صورت میانگین برای تولید هر تن میلگرد Gj  می باشد. 
نورد کارخــانه فوالد مشیز بردسیر گاز طبـــیعی  ســـوخت کوره 

می باشد. 

با توجه به ارزش حرارتی گاز طبیعی ایران که در حدود  8600 
می باشد، شدت مصرف گاز طبیعی کارخانه نورد به صورت ماهیانه 
محاسبه می شود و با تشکیل کارگروه انرژی دالیل افزایش یا کاهش 

مصرف گاز طبیعی بررسی می شود. 

مشیز  طی  فوالد  نورد  کارخانه  طبیعی  گاز  مصرف  میانگین شدت 
سال  97، 1.66 بوده است که با انجام توصیـــه های کارگروه 
بهیــنه سازی انرژی این عدد به  1.63 در سال 98 رسیده 

است.
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از جمله کارهای انجام شده برای بهینه سازی مصرف سوخت کارخانه 
نورد فوالد مشیز بردسیر عبارتند از:

تعویض سوخت کوره نورد از مازوت به گاز طبیعی در سال 1383 �

نصب ریکوپراتور کوره نورد برا بازیافت انرژی از گازهای خروجی  �
کوره و پیش گرم کردن هوای ورودی به کوره

کاهش دمای کوره در زمان توقفات برنامه ریزی شده و توقفات  �
اضطراری بلند مدت خط تولید 

نوین  سیستم های  از  استفاده  با  اداری  ساختمان های  در  همچنین 
گرمایشی و سرمایشی، پنجره های دو جداره و عایق های حرارتی بکار 
رفته سعی شده است در این بخش نیز بهینه سازی مصرف انرژی انجام 

شود.

مصرف آب

میزان مصرف آب به ازای تولید هر تن فوالد به  شدت به عواملی چون 
نوع فرآیندهای تولید، نرخ محصوالت تولیدی و سطح فناوری های مورد 

استفاده در هر واحد صنعتی بستگی دارد. 

اقلیم گرم و  با توجه به اهمیت منابع آب برای کشورمان و خصوصا 

خشک استان کرمان شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر همواره سعی 
بر این داشته با استفاده از سیستم های نوین انتقال و استفاده از آب، در 

مصرف بهینه آب پیشرو باشد.

 10 فاصله  در  چاه  حلقه  دو  از  مشیز  فوالد  کارخانه  نیاز  مورد  آب 
کیلومتری کارخانه تامین می شود.

این آب در کارخانه نورد، به دو بخش آب صنعتی و آب Soft )بدون 
سختی( دسته بندی می شود.

 آب صنعتی آبی است با سختی پایین که برای خنک کاری استند ها و 
غلتک های نورد از آن استفاده می شود و پس از جمع آوری در کانال ها 
توسط پمپ ها به حوضچه های بیرونی منتقل شده و دوباره پس از 

خنک شدن مورد استفاده قرار می گیرد.

آب Soft نیز در یک سیستم بسته پس از سختی گیری در مخازن 
ذخیره شده و برای نقاط حساس خط تولید مانند مبدل های حرارتی، 
کانال دوار، فتوسل ها و ترمکس استفاده می شود، سپس به برج های 
خنک کن منتقل شده و پس از خنک شدن دوباره مورد استفاده قرار 

می گیرد.

میانگین مصرف آب کارخانه نورد برای تولید هر تن میلگرد در سال 
97،  0.2  و تا آبان ماه سال 98،  0.18 می باشد.

از جمله مهمترین کارهای انجام شده برای بهینه سازی مصرف آب 
کارخانه فوالد مشیز بردسیر عبارتند از:

فیلتراسیون آب و ایجاد سیستم بسته و استفاده مجدد از آب  �
استفاده شده

ساخت تصفیه خانه و استفاده مجدد از پساب کارخانه �

بکارگیری سیستم های نوین آبیاری برای فضاهای سبز کارخانه  �
مانند آبیاری قطره ای



95

w
w

w
.c

hi
la

no
nl

in
e.

co
m

آمـــــــــــار

• وحید یعقوبی
• شیرین نیکو حرف
)انجمن تولید کنندگان فوالد ایران(

از تولید، صادرات، واردات، مصرف و قیمت فوالد ایران

روایت آماری چیالن

y  تولید فوالد ایران )فوالد میانی( در 10 ماهه سال جاری به حدود 23 میلیون تن رسید و رشد 11 درصدی را به ثبت رساند که همچنان
بیش از میانگین رشد جهانی تولید ماهیانه فوالد می باشد. با همین آهنگ رشد به نظر می رسد هدفگذاری دولت در تولید 28 میلیون تن 

فوالد در سال 98، تقریبا محقق می شود و حتی فراتر از آن هم برود.

y  تولید شمش فوالدی به مرز 14 میلیون تن در 10 ماهه رسیده است. این یعنی به طور میانگین هر ماه 1.4 میلیون تن شمش در کشور
تولید می شود و تا پایان سال جاری تولید شمش فوالدی کشور به حدود 17 میلیون تن خواهد رسید. 

y  افزایش 2.2 میلیون تنی تولید شمش فوالدی )بیلت و بلوم( در 10 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حالی
اتفاق افتاده که حدود 60 درصد از این افزایش تولید به بازارهای صادراتی روانه شده است.

y  تولید مقاطع طویل فوالدی با رشد 8 درصدی به بیش از 8.4 میلیون تن رسیده است. این افزایش 700 هزار تنی نسبت به 10 ماهه سال
گذشته بیشتر ناشی از قوت گرفتن صادرات مقاطع طویل است.

y  رشد 8 درصدی تولید آهن اسفنجی در کنار کاهش 2 درصدی تولید گندله و رشد 3 درصدی تولید کنسانتره در 10 ماهه سال جاری
حاکی از عدم توازن تولید در حلقه های باالدستی زنجیره فوالد است. پیش بینی می شود این عدم توازن سبب کاهش نرخ رشد تولید آهن 

اسفنجی و شمش فوالدی در ماه های پایانی سال گردد.

y  علی رغم کاهش یک درصدی تولید اسلب در 10 ماهه سال 98، رشد 4 درصدی تولید انواع ورق های فوالدی به ثبت رسیده است. در میان
ورق ها، افزایش 25 درصدی تولید ورق های پوشش دار )حدود 270 هزار تن( که بیشتر با انگیزه صادرات صورت گرفته است، بیشترین 

نرخ رشد را دارد.

تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فوالد میانی و کل محصوالت فوالدی در ده ماهه سال 97 و 98
واحد: هزار تن
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y  مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی(  در 10 ماهه سال جاری به حدود 8.8 میلیون تن رسیده که یک میلیون
تن بیشتر از 9 ماهه است. از این میزان 5.8 میلیون تن سهم صادرات فوالد میانی و 2.9 میلیون تن سهم محصوالت فوالدی است. بر همین 

اساس برآورد می گردد این رقم تا پایان سال به مرز 11 میلیون تن برسد.

y  صادرات شمش فوالدی که بیشترین تناژ صادراتی را دارد، در 10 ماهه 98 از 4 میلیون تن فراتر رفت و برآورد می شود تا پایان سال به
سطح 4.7 میلیون تن برسد. را دارد. صادرات مقاطع طویل هم 36 درصد رشد داشته و از 2.2 میلیون تن هم گذشته است که 1.9 میلیون 

تن آن یعنی بیش از 86 درصد متعلق به میلگرد است.

واردات و صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی در ده ماهه 97 و 98
واحد: هزار تن

سهم فوالد میانی و محصوالت فوالدی از تولید، واردات و صادرات فوالد طی ده ماهه سال 98

y .ورق گرم و ورق سرد و میلگرد حدود 84 درصد تولید محصوالت فوالدی کشور در 10 ماهه را تشکیل داده اند
y .فارغ از سهم 60 درصدی صادرات فوالد میانی در سبد صادراتی کشور، سهم 20 درصدی میلگرد در این ترکیب قابل توجه است
y .سهم 85 درصدی ورق های فوالدی از کل واردات فوالد به کشور همچنان محفوظ مانده است
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y  با وجود رشد 6 درصدی تولید محصوالت فوالدی، اما مصرف ظاهری آن در 10 ماهه 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته
است. مصرف ظاهری در محصوالتی مانند میلگرد حتی 3 درصد کاهش داشته که موید رکود بازار داخلی فوالد است و لذا افزایش تولید به 

سمت صادرات سوق یافته است.

مصرف ظاهری فوالد میانی و محصوالت فوالدی در ده ماهه سال 97 و 98
واحد: هزار تن

جدول مقایسه ای عرضه محصوالت فوالدی در بهمن ماه 98
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روند قیمت داخلی و جهانی میلگرد در سال 97 و 11 ماهه 98

روند قیمت داخلی و جهانی شمش در سال 97 و 11 ماهه 98

روند قیمت داخلی و جهانی شمش در سال 97 و 11 ماهه 98






















