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واحد توليد درب قوطی آسان باز شو  کليد دار فوالدی
ای��ن محصول از جمل��ه محصوالت غالبا وارداتی ب��وده و میزان تولیدات داخلی آن محدود می باش��د ، به همین 
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قوطی آسان بازشو موجود در دنیا ، به یکی از معدود تولیدکنندگان داخلی این محصول، تبدیل شده است. 
ویژگی های خط آسان باز شو :

• تولید درب آسان باز شو با قطر 83 میلی متر ) مخصوص قوطی های تن ماهی (	
• عملکرد تمام اتوماتیک و سرعت باالی خط	
• توانایی تولید 7۰۰ درب در دقیقه	
• پیوسته بودن خط آسان باز شو	
• مجهز بودن به جدیدترین سیستم روز دنیا بمنظور ترمیم الک درب )سیستم الکترو کوتینگ(	
• امکان ترمیم الک در تمامي نقاط درب )سطح داخل و سطح خارج(	
• تولید درب با رعایت باالترین استانداردهاي روز دنیا	
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دولت سیزدهم مقررات زدایی و 
مشورت پذیری را عملیاتی کند

  سید رسول خلیفه سلطانی
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

همه دولت ها طی چندین دهه گذشته با نیت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و در عین حال افزایش 
قدرت خرید مردم از طریق کنترل تورم و نقدینگی و همچنین توزیع عادالنه ثروت در بین جامعه برنامه 
ریزی و اقدام کرده اند اما نتایجی که حاصل شده، متاسفانه آن چنان که باید، رضایت بخش نبوده است. 

چرایی آن را هم باید در نوع نگاه و تفکر دولت ها جستجو کرد.

دولت های مختلف )که متاسفانه سال به سال از دانش و تخصص مدیریتی بدنه آن هم کم شده است( 
سعی داشته اند بازار را با بخشنامه و شیوه نامه و ابالغیه مدیریت کنند. نه تنها در فوالد بلکه در مورد 
بسیاری ازکاالهای دیگر هم چنین نگاهی وجود داشته است. این رویه از اواخر سال 96 و همزمان با آعاز 
تالطمات نرخ ارز به اوج رسیده است تا جایی که در دولت دوازدهم شاهد رکوردزنی دولت در صدور انواع 

و اقسام بخشنامه ها و مقررات بودیم.

مقررات زدایی، چرا و چگونه؟

در خصوص بازار فوالد هم چنین موضوعی صدق می کند. مقرراتی تصویب و ابالغ شده اند که نه تنها در 
میان مدت قابل اجرا نبوده اند و اثربخشی الزم را هم نداشته اند بلکه در برخی موارد با یکدیگر متناقض 
هم هستند و موجب سردرگمی تولیدکنندگان و سایر فعاالن بازار فوالد شده و اهداف مورد انتظار دولت 
را هم محقق نکرده اند. لذا به نظر می رسد دولت جدید و مخصوصا وزارت صمت می بایست در نخستین 
گام، حجم زیادی از مقررات اضافی صنعت فوالد را لغو کند. این مقررات زدایی به ویژه در خصوص بخش 
هایی از زنجیره فوالد که دارای مازاد تولید نسبت به نیاز داخلی می باشد، اهمیت بیشتری می یابد چرا 
که در این گونه محصوالت، الزام به رعایت مقررات بیشتر از یک سو موجب کاهش عرضه به سبب دست 
و پاگیر بودن مقررات متعدد  می شود و از سوی دیگر به طرف تقاضا، سیگنال افزایشی غلط ناشی از 

کمبود تصوری را ارائه می دهد.

آیا بدون تنظیم مقررات هم می توان بازار فوالد را مدیریت کرد؟ جواب قطعا سیاه و یا سفید نیست! 
مقررات زدایی در بازار فوالد می بایست در بخش های دارای مازاد تولید انجام شود و بخش های دارای 
کمبود باید تحت نظارت مستمر باشد. مقررات زدایی الزاما باید با رویکرد تقویت شفافیت انجام پذیرد 
که چاره آن در گسترش و به کارگیری ابزارهایی نظیر سامانه جامع تجارت و البته اتصال شبکه ای آن 

به دیگر سامانه ها است.

بخش خصوصی اهلیت دار به کمک گرفته شود

مسئله دیگر، مشورت پذیری است که البته مورد توجه همه مسئولین دولتی است اما در موارد کمی به 
فاز اجرا می رسد. انتظارها از دولت عملگرای سیزدهم این است که در تصمیم گیری و البته در واقعیت، 
بیش از پیش به بخش خصوصی بها بدهد و تشکل ها را به مشورت بگیرد. تشکل هایی مانند انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران با بیش از 20 سال سابقه و فراگیری 97 درصدی و رتبه برتر در ارزیابی های 
انجام شده، قطعا منافع ملی را به هر چیز دیگری ترجیح می دهند و دلسوزانه و خالصانه و با اطالعات 
صحیح مشاوره و پیشنهاد راهکار می دهند. چنین تشکل هایی بازوی کارشناسی رایگان دولت ها هستند 
و لذا انتظار می رود بخش خصوصی و انجمن های تخصصی با سابقه برای تدوین نسخه های عملیاتی و 

کارآمد فراخوانده شوند.

عالوه بر مسائل بازار فوالد، تامین انرژی هم مسئله دیگر این صنعت است. در شرایطی که کشور با 
مشکالت متعدد در استحصال انرژی روبروست و بودجه کافی برای رسیدگی جدی به این موضوع را هم 
ندارد، چرا از بخش خصوصی اهلیت دار همچون فوالدسازان کشور کمک گرفته نمی شود؟ آیا فراموش 
کرده اند که صنعت فوالد ایران زمانی شروع به رشد و شکوفایی کرد که اجازه ورود بخش خصوصی به 
سرمایه گذاری در آن داده شد؟ اکنون هم زمان شکست مدیریت شده انحصار دولت در حوزه انرژی 
فرارسیده و انتظارها این است که صنایعی همچون فوالد و پتروشیمی که با ورود ارز صادراتی خود 
به کشور، یاور اصلی دولت و حاکمیت به ویژه در چند سال اخیر بوده اند، برای استحصال گاز، تولید 
برق و تامین آب کشور حداقل برای مصرف مورد نیاز همین صنایع مورد اعتماد قرار گیرند. مدل ها و 
تجربه های جهانی این مهم هم وجود دارد که آن هم با نگاه مشترک با بخش خصوصی می تواند مورد 

استفاده واقع گردد.



نماد ســـودآوری پایـدار
 فــوالد ؛

@mobarakehsteel_co
msc.ir

































 کارکنان شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، رکورد تولید در 
یک شیفت کاری را در کمتر از 23 روز از ثبت رکورد قبلی، شکستند. 
فردین علیمیرزایی مدیر بهره برداری این شرکت در این خصوص گفت: 
همزمان با میالد خجسته پیامبر اعظم، رکورد تولید ورق گالوانیزه در 
یک شیفت کاری در این مجموعه شکسته شد و کارکنان این شرکت 

رکورد تولید بیش از 898 تن ورق گالوانیزه را به ثبت رساندند.
وی اضافه کرد: در نهمین روز از مهرماه سال جاری، رکورد تولید 801 
تن ورق گالوانیزه در یک شیفت کاری به ثبت رسیده بود، که با ثبت 
این رکورد جدید، میزان تولید تا 97 تن در یک شیفت کاری افزایش 
یافت. شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ثابت کرد در عرصه 
صنعت و اقتصاد امروز کشور در حال دستیابی به شکوفایی کامل است 

و موفقیت های این شرکت تداوم خواهد داشت.

 کارکنان مجتمع فوالد سبا برای نخستین بار موفق به تولید کالف 
گرم گرید APIX70 مخصوص ساخت لوله های خطوط انتقال نفت و 
گاز شدند. با تولید این محصول پرکاربرد، گامي بزرگ دیگری در مسیر 
خودکفایی و حمایت از انتقال سیاالت نفت و گاز برداشته شد و صنعت 

کشور از واردات این محصول استراتژیک بی نیاز شد.

از  این باره گفت: گرید X70 یکی  عطایی پور مدیرعامل فوالد سبا در 
نفت  انتقال  پرفشار  لوله  پرکاربرد در حوزه ساخت خطوط  گریدهای 
و گاز و مخازن تحت فشار است. با توجه به اینکه این گرید در یک 
محیط کاری با شرایط حساس مانند مواد اشتعال پذیر و فشار باال حضور 
از  آزمون ها  این  بگذراند.  را  آزمایش های مختلفی  باید  دارد، محصول 
محصول تولیدی گرفته شده که پاسخ آزمایش ها نشان دهنده تطابق 

خواص محصول با استانداردهای روز دنیاست.

وی ادامه داد: به خاطر وجود میکروآلیاژهای مختلفی که به عنوان ماده 
تاکنون در کشور  این محصول  به کار می رود،  این محصول  اولیه در 
تولید نشده بود. با توجه به اینکه شرکت فوالد سبا مجهز به تکنولوژی 
شکل دهی نرم است و فوالد تمیزی را تولید می کند، توانست این گرید 
را تولید نماید. گرید X70 جزو محصوالت استراتژیکی بود که تا قبل از 
تولید این محصول توسط فوالد سبا با قیمتی گران تر از محصول حاضر 

از کشورهای خارجی وارد ایران می شد.

 شرکت فوالد هرمزگان در مهر ماه سال جاری موفق به ثبت 4 رکورد 
در تولید تختال، تعداد ذوب ریخته گری شده و تعداد ذوب های تخلیه 

شده کوره های 1 و 2 شد.

سید اصغر مدنی معاون بهره برداری فوالد هرمزگان با اعالم اینکه در ماه 
مهر تعداد ذوب های دان گرید به صفر رسید، افزایش کمیت و کیفیت 

تختال تولیدی را نتیجه آن دانست.

کارکنان فوالد هرمزگان توانستند با تولید 146106 تن تختال رکورد 
جدیدی را در تولید این محصول برای این شرکت به  ثبت رسانند. 
رکورد قبلی تولید تختال فوالد هرمزگان در فروردین ماه امسال و با 

تولید 145150 تن تختال و در 31 روز کاری رقم خورده بود.

سایر رکوردهای این شرکت در مهرماه به این شرح است: رکورد ماهیانه 
تعداد ذوب تخلیه شده از کوره شماره 2 به میزان 629 ذوب؛ رکورد 
ماهیانه تعداد ذوب تخلیه شده از کوره های قوس الکتریکی به میزان 
میزان  به  شده  ریخته گری  ذوب  تعداد  ماهیانه  رکورد  ذوب؛   1235

1240 ذوب.

با تولید 1   مهندس جهانی مدیر مجتمع معدنی چادرملو گفت: 
میلیون و 178 هزار و 286 تن کنسانتره در یک ماهه شهریورماه 
مجتمع  این  کنسانتره  جاری  سال  ماهه   6 تولید  مجموع  امسال، 
معدنی از مرز 6  میلیون و 306 هزار و 965 تن عبور کرد که نزدیک 

به 30 درصد بیش از برنامه پیش بینی شده بوده است.
به  حمل  و  کنسانتره  بارگیری  میزان  همچنین  جهانی  مهندس 
مجموعه های فوالدسازی کشور از محل تولید و دپوی موجود طی 
6 ماه اول سال جاری را که تاکنون بی سابقه بوده است، 6 میلیون و 
422 هزارو 711 تن اعالم کرد و افزود: حجم تولید کنسانتره  نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 13.6 درصد و میزان بارگیری 32،81 درصد 

رشد داشته است.
وی ادامه داد: عالوه بر رکوردشکنی تولید، مصرف آب نیز در مجتمع 
قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد   13.42 چادرملو  معدنی 

کاهش یافت.

اخبار داخلی
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چهارمحال و بختیاری

تولید کالف گرم گرید APIX70 در مجتمع 
فوالد سبا

4 رکورد فوالد هرمزگان در مهرماه سال جاری

تولید کنسانتره در چادرملو از برنامه 
پیشی گرفت



نی ریز  غدیر  فوالد  مجتمع  جدید  مدیرعامل  مصطفی پور  محسن   
گفت: امروز دیگر مجالی برای تأخیر در اجرا و محملی برای توجیه 
تأخیر در تکمیل پروژه فوالدسازی نداریم و  تمام همت مان این باشد 

که پروژه فوالدسازی زودتر از موعد مقرر به بهره برداری برسد.
وی افزود: انتظاری که سهامداران دارند و اعتقاد ما نیز بر این است، 
از  تسریع در تکمیل پروژه فوالدسازی است که موجب رفع بخشی 
محرومیت ها، تولید ثروت و ایجاد اشتغال پایدار می شود و اینها نکاتی 
است که ما را در تکمیل پروژه با سرعت بیشتر متعهد می کند. انتظار 
است پیمانکار اصلی پروژه اقدامات مضاعفی را برای انجام امور باقیمانده 
انجام نماید و محیط کارگاه را با فوریت متحول نماید تا طی هفته های 
آینده تغییرات چشمگیری در چهره سایت فوالدسازی مجتمع فوالد 

غدیر نی ریز مشاهده شود.

 مهندس امین آسیابان مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان از 
برنامه این شرکت برای صادرات 70 هزار تن از محصوالت تولیدی آن 

در سال جاری خبر داد.

مهندس آسیابان گفت: ما در فوالد اکسین در ابتدای امر نیاز داخل را 
تامین می کنیم و بعد از آن به صادرات برای تامین ارز واردات قطعات 
مورد نیاز استراتژیک مان می اندیشیم. از آنجا که این خط تولید دارای 
تکنولوژی خاصی و ساخت شرکت های اروپایی است و تجهیزات، قطعات 
مکانیکال یا الکتریکال آن در انحصار شرکت های خارجی اروپایی است، 
باید قطعات مورد نیاز را با ارز حاصل از صادرات محصوالت وارد کنیم.

وی ادامه داد: از این رو در برنامه امسال، صادرات حدود 70 هزار تن از 
محصوالت را در نظر گرفتیم که تقریبا 10 الی 12 درصد تولیداتمان 
خواهد بود. از خرداد ماه فعالیت  صادراتی مان را شروع کردیم و تا به حال 
13 هزار تن به اسپانیا صادر کردیم و درخواست های دیگری برای مقاصد 
دیگر وجود دارد که نهایی شده اند و در شرف امضای قرارداد و پرداخت  
است. این میزان صادرات برای ما کفایت کرده و منابع مالی مورد نیاز برای 
تامین قطعات را فراهم می کند و می تواند پشتوانه ارزی سالیان بعد باشد. 

میلگرد،  تن  و 480  هزار  عرضه 205  با  خراسان  فوالد  مجتمع   
بیشترین حجم فروش میلگرد را در رینگ صنعتی بازار بورس کاال در 

شش ماه اول سال جاری به خود اختصاص داد.
اساس  بر  گفت:  خراسان  فوالد  مجتمع  مدیرعامل  غفوری  کسری 
ایران، تناژ محصوالت  داده های اعالم شده در سایت بورس کاالی 
نخست سال  ماه  در شش  کاال  بورس  در  فروخته شده ی شرکت 
جاری بالغ بر  153 هزار 824  تن بوده که  ارزش آن بیش از  20.7 
هزار میلیارد ریال  است و این مجتمع بزرگ صنعتی موفق به عرضه 

و فروش  75درصد از محصوالت خود در بورس کاال شده است.
کسری غفوری افزود: رقابت برای خرید محصوالت عرضه شده فوالد 
خراسان در رینگ معامالتی بورس کاال در شش ماه نخست سال جاری 
باعث شد تا رکورددار بیشترین فروش میلگرد در این رینگ صنعتی باشیم.

همچنین معاون بازاریابی و فروش فوالد خراسان در این باره گفت: 
این شرکت در راستای شفاف سازی هرچه بیشتر، فروش محصوالت 
خود را در بازارهای داخلی، از طریق بورس کاال انجام می دهد و این 

شفاف ترین شیوه فروش است.

 آیین کلنگ زنی سه طرح عظیم توسعه ای شرکت فوالد خوزستان، 
شامل احداث ماشین ریخته گری اسلب عریض، کارخانه اکسیژن 4 
و نیروگاه 520 مگاواتی برق با حضور مسئوالن کشوری و استانی 

برگزار شد.
امین ابراهیمي مدیرعامل فوالد خوزستان در این آیین، طرح ماشین 
ریخته گری اسلب عریض را نقطه ی عطف توسعه این شرکت دانست 
و گفت: تامین شمش شرکت های نوردی یکی از اهداف اصلی فوالد 
خوزستان است. مجاورت شرکت فوالد اکسین و لزوم تامین اسلب 
مورد نیاز این شرکت، باعث شد طرح احداث ماشین ریخته گری 
اسلب عریض در دستور کار قرار گیرد. پس از اجرای کامل طرح 
عالوه بر میزان تولید فعلی شمش،  ساالنه یک میلیون و 200  هزار 
تن شمش اسلب عریض با گریدهای فوالد آلیاژی و ساختمانی در 

شرکت فوالد خوزستان تولید می شود.
مدیرعامل فوالد خوزستان هچنین گفت: تزریق اکسیژن کیفیت و 
کمیت آهن اسفنجی را افزایش می دهد. به منظور تامین گازهای 
صنعتی مورد نیاز طرح های توسعه ای، احداث کارخانه اکسیژن 4 

در اولویت قرار گرفته و شاهد آغاز این طرح هستیم.
وی ادامه داد: احداث نیروگاه اختصاصی 520 مگاواتی دیگر طرحی 
قرار  مدار  در  و  این طرح  اجرای  با  می شود،  کلنگ زنی  که  است 
گرفتن آن عالوه بر برداشته شدن محدودیت های برقی، پایداری 
تولید تضمین می شود. در حال حاضر با توجه به کاهش تولید فوالد 
ناشی از محدودیت های برقی، احداث نیروگاه 520 مگاواتی با امکان 

توسعه تا هزار مگاوات در دستور کار قرار گرفته است.

اخبار داخلی
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فوالد غدیر نی ریز اجرای طرح فوالدسازی را 
سرعت می بخشد

برنامه اکسین برای صادرات 70 هزار تنی در 
سال جاری

فوالد خراسان رکورددار بیشترین فروش 
میلگرد در بورس کاال

کلنگ زنی 3 طرح عظیم توسعه ای 
فوالد خوزستان
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تبعات حرکت نامتوازن فوالد و معدن

محمدیاسر طیب نیا
مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

انجام نگرفته و در کل دو بخش صنعت و معدن در زنجیره فوالد به 
صورت متوازن حرکت نکردند.

اولیه روی  تامین مواد  اینکه برای  صنایع فوالدی پیش تر به دلیل 
معادن حساب باز کرده بودند، وارد عرصه معدن نشدند که اقدام به 
جایی هم بود اما مدتی است که به اجبار برای تامین مواد اولیه در 
بخش معدن سرمایه گذاری کردند که البته عملکرد خوبی هم داشته 
اند اما صنایع به حمایت دولت در بخش اکتشاف نیازمند هستند و 
باید حاکمیت بستر الزم را در اختیار آن ها قرار بدهد. وزیر محترم 
صمت در برنامه هایی که اعالم کردند، توجه خوبی به بخش معدن 
بزرگی  کارهای  بتوانیم  دولت  این  در  هستیم  امیدوار  و  اند  داشته 

انجام دهیم.

بسیار  اخیر  اولیه در صنعت فوالد در سال های  مواد  مبحث کمبود 
مورد توجه قرار گرفته است. ایران کشوری است که در زمینه فوالد 
با توجه به سرمایه گذاری های انجام گرفته پیشرفت های خوبی را در 
بخش های مختلف رقم زده است اما معادن فعلی کشور فقط تا حدود 
15 سال آینده پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان فوالد خواهند بود 
و لذا این موضوع نشان می دهد در حوزه اکتشاف، اقدامات اثربخشی 

پیامدهای گسترده قطعی احتمالی گاز 
فوالدسازان

ناصر تقی زاده
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

قطعی گاز صنعت فوالد آن هم پس از 3 ماه قطعی برق فکر کنند!  به 
ازای هر شرکتی که به طور متوسط یک میلیون تن در سال تولید دارد، 
قطع هر روز گاز یعنی از دست دادن 3 هزار و 500 تن تولید که برای 
مملکت، تولید کمتر فوالد یعنی صادرات و ارزآوری کمتر، آن هم در 

شرایط تحریمي که کشور نیازمند تامین ارز است!
 قطع و یا کاهش میزان سهمیه گاز صنایع، واحد های کوچک را با 
ورشکستگی مواجه می کند و تعطیلی خطوط تولید شرکت های بزرگ 
معدنی و صنعتی را به بار می آورد. قطعات و تجهیزات غول پیکری که با 
صرف هزینه های سنگین در خط تولید هستند، با نوسان فشار برق و گاز 
از خط تولید کنارگذاشته می شوند و لذا روند کار از دست مدیران خارج 
می شود و برنامه های تولید و صادرات تحقق پیدا نمي کند که تبعات بسیار 
نامطلوبی بر اقتصاد کشور از نرخ ارز گرفته تا بازار سرمایه خواهد داشت.

مصاحبه ها و گزارش های بسیاری در خصوص نیاز گاز صنایع و اهمیت 
آن منتشر شده و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. باید از وزارت نفت 
در این ارتباط پرسید که با وجودی که دومین ذخایر گاز دنیا را داریم، 

چرا مشکل گاز را حل نمی کند؟ 
وزارت نفت باید فکری به حال تامین گاز مستمر صنایع به خصوص در 
بخش معدن و صنایع معدنی کند. صرفه جویی بیشتر در بخش های 
مختلف باید انجام شود و جلوی پرت انرژی گرفته شود. اصال نباید به 

ضرورت بازنگری در پرونده های 
تعزیراتی فوالدی ها 

بهادر احرامیان
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

تولیدکنندگان فوالد تحمیل کرده است که اوال میزان تولید در صنعت 
فوالد، 2 برابر نیاز داخلی به محصوالت فوالدی برآورد می شود و ثانیا 
شرکت های فوالدی طی ماه های گذشته با انواع چالش های ناشی از 

کمبود برق و افت تولید روبه رو بوده اند!
ثبت  تعزیراتی  پرونده های  در  از 100 شرکت  بیش  نام  وقتی  اساساً 
زمینه  این  در  اغلب شرکت هایی که هیچ سابقه ای  آن هم  می شود، 
ندارند و شرکت های قانون مداری بوده اند، باید به روند تدوین مقررات 
مجرم  جامعه،  درصد  قانونی، 90  به  واسطه  اگر  واقع  در  کرد.  شک 
شناخته شوند، باید صحت آن قانون مورد بررسی قرار گیرد. لذا در 
به شدت  فوالدسازان  برای  تولید  تداوم  تردید  بدون  شرایطی،  چنین 
دشوار خواهد شد و بازنگری در این گونه مقررات ضروری به نظر می رسد.

حمایت  سازمان  گزارشات  موجب  به  که  اخیر  تعزیراتی  پرونده های 
فوالدی  واحد   100 از  بیش  برای  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
گشوده شده، از تعدد در بخشنامه ها و دستورالعمل ها نشأت می گیرد. 
این بخشنامه ها که عموما کارایی الزم را هم نداشته اند، در مواردی با 
دارند و همین موضوع موجب سردرگمي فعاالن فوالدی  تناقض  هم 

شده است. 
به  را  گزافی  هزینه های  و  شده  ایجاد  حالی  در  پرونده ها  این 
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ضرورت اصالح قیمت های پایه عرضه 
ورق سرد در بورس کاال

غالمرضا خلیقی
مدیرعامل فوالد غرب آسیا

گشایش اعتبار، خواب سرمایه و هزینه های عرضه مثل ارائه ضمانت نامه 
به میزان 130 درصد قیمت عرضه، در حال حاضر حدود 500 تومان 
به ازای هر کیلو است و در تعیین قیمت پایه ورق سرد، باید همه این 

موارد لحاظ شود.
نکته دیگر این است که 40 درصد ظرفیت تولیدکنندگان ورق سرد 
کشور خالی است و در چنین شرایطی که ظرفیت بسیاری برای افزایش 
تولید ورق سرد در کشور وجود دارد، حذف تعرفه واردات ورق سرد، 
تولید  تقویت  راستای  در  می شود.  محسوب  داخلی  تولید  به  خیانت 
داخلی، باید از واردات ورق سرد جلوگیری شود و در عوض با تأمین 
پایدار ورق گرم واحدهای فعال در این حوزه کاری کرد که تولید واقعی 

در این بخش از پایین دسِت زنجیره فوالد افزایش یابد.

اجرایی شدن مصوبه  از 6 ماه منتظر  تولیدکنندگان ورق سرد بیش 
عرضه اختصاصی ورق گرم بودند که این عرضه ها از مهرماه عملیاتی شد 
و امیدواریم ادامه داشته باشد. نکته مهم در تکمیل این اقدام شایسته 
این است که قیمت های پایه عرضه ورق سرد در بورس کاال باید اصالح 
شود. قیمت پایه ورق سرد نباید پایین تر از قیمت خرید ورق گرم یعنی 
مواد اولیه آن باشد! هزینه خرید از بورس کاال به خاطر هزینه هایی نظیر 

دولت از صنعت فوالد در برابر تهدید 
انرژی صیانت کند

عطااهلل معروفخانی
مدیرعامل فوالد هرمزگان

سوی بازارهای هدف خارجی و صادرات به بازارهای جهانی را توسعه 
ببخشیم اما متاسفانه دائما با دغدغه های متعدد از جمله تامین انرژی 

مواجه هستیم.
مشکالت ناشی از قطعی برق در استان هرمزگان بیش از سایر استان 
ها بود و خساراتی که به فوالد هرمزگان در سه ماه قطعی برق وارد 
شد، قابل توجه بوده و جبران  آنها خیلی سخت و مشکل است. هم 
اکنون هم نگران قطعی گاز در زمستان هستیم که الزم است دولت 
با توجه ویژه به اهمیت صنعت فوالد، مانع این آسیب شود. در واقع با 
وجود افزایش هزینه های برق و گاز ، حمل و نقل جاده ای و ریلی و 
مهم تر از همه مواد اولیه و مصرفی صنعت فوالد، زیان ناشی از کمبود 
تولید  و  کند  وارد می  فوالد کشور  تولید  بر  فشاری مضاعف  انرژی، 
فوالد کشور به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی را نزولی می کند 
که با توجه به اثرگذاری آن بر صنایع متعدد دیگر، به هیچ وجه به نفع 

اقتصاد کشور نیست.

صنعت فوالد به عنوان یک صنعت مادر در همه کشورها محسوب می 
شود که هرگونه تاثیر در میزان تولید آن، بسیاری از صنایع دیگر را 
هم متاثر می سازد. فوالدسازان عالوه بر اینکه مواد اولیه صنایع پایین 
دستی زیادی را تامین می نمایند، نقش مهمی در توسعه صادرات غیر 
نفتی و ارزآوری دارند و لذا بسیار ضروری است که به طور ویژه مورد 
توجه قرار داشته باشند. به طور مثال ما در فوالد هرمزگان توانسته ایم 
با ایفای نقش پایدار فروش اسلب در بازارهای صادراتی هدف و حضور 
پایدار در بازارهای داخلی، از یک سو بازارهای داخلی را مدیریت و از 

از فرصت صادرات فوالد و تاب آوری در 
»دره های مرگ« بهره برداری شود

امیرحسین نادری
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

جهانی اهمیت بسیاری دارد.
در ماه های اخیر یک فرصت طالیی برای صادرات محصوالت زنجیره 
فوالد وجود داشت که متأسفانه به دالیل مختلف از این فرصت به خوبی 
استفاده نشد. در ماه های گذشته قیمت سنگ آهن تا بیش از 200 
دالر به ازای هر تن و قیمت شمش فوالدی تا بیش از 700 دالر به 
ازای هر تن باال رفت. افزایش قیمت کامودیتی ها، فرصت خوبی بود که 
کل زنجیره فوالد می توانست از آن باالترین بهره را ببرد اما متاسفانه از 
این فرصت به خوبی استفاده نشد. برآوردها حاکی از این است که در 
ماه های آتی نیز چنین فرصت هایی پدیدار خواهد شد که الزم است 
آمادگی مناسب برای بهره برداری حداکثری از این فرصت ها فراهم آید.

در بازارهای جهانی و از جمله در بازار فوالد، اقبال و ادبارهایی وجود 
دارد و در موج های صعودی قیمت ها، شرکت ها باید باالترین بهره را از 
فرصت های پیش آمده ببرند تا سپس در دوره های نزولی یا اصطالحاً 
با منابع مالی که  و  باشند  تاب آوری داشته  بتوانند  »دره های مرگ« 
توسعه  پایدار  به صورت  را  تولید خود  آورده اند،  به دست  این  از  پیش 
دهند. از این حیث، استفاده از فرصت های ناب صادراتی در بازارهای 
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گزارشــات انجــــــمن

رئیس انجمن تولیدکنندگان  فوالد ایران خبر داد:

سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران دهه فجر امسال برگزار مي شود

دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن فوالد با اشاره به تعیین زمان جدید 
برگزاری سومین جشنواره و نمایشگاه  ملی فوالد ایران اظهار داشت: 
این جشنواره و نمایشگاه با رویکرد بومي سازی و توسعه تکنولوژی و 
در راستای بهره برداری حداکثری از توانمندی های داخلی زنجیره آهن 
و فوالد کشور از سنگ آهن تا محصول نهایی تعریف شده و قرار بود 
خردادماه در هتل المپیک تهران برگزار شود که با عدم موافقت ستاد 

ملی مقابله با کرونا به تعویق افتاده بود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد اضافه کرد: پس از شتاب خوبی که 
با توجه به پایداری نسبی  در واکسیناسیون عمومي صورت گرفته و 
وضعیت کنترل کرونا، این رویداد بزرگ ملی بعد از کسب مجوز های 
الزم و در صورت مساعد بودن شرایط، به صورت ترکیبی )حضوری و 
مجازی( و همچنین پخش زنده تلویزیونی از 19 تا 21 بهمن ماه سال 
جاری و مقارن با دهه مبارک فجر در هتل المپیک برگزار خواهد شد.

دکتر سبحانی خاطرنشان ساخت: سومین جشنواره ملی فوالد با حضور 
شورای  مجلس  نمایندگان  حاکمیت،  و  دولت  مسئولین  و  مقامات 
اسالمي و  مدیران شرکت های فوالدی و معدنی کشور برگزار میگردد 

و تامین کنندگان داخلی برگزیده مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

با هدف کاهش  رویداد  این  فوالد،  رئیس سومین جشنواره  به گفته 
نیاز ارزی در تامین قطعات و تجهیزات، دانش فنی و مهندسی و مواد 
ساخت  و  بومي سازی  فرصت های  ارائه  طریق  از  نیاز  مورد  مصرفی 
جمهوری،  ریاست  فناوری  علمي و  معاونت  و  می گردد  برگزار  داخل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و  شرکت های بزرگ فوالدی 

و معدنی در آن مشارکت دارند.

رئیس انجمن فوالد در رابطه با جزئیات سومین جشنواره و نمایشگاه   
ملی فوالد ایران گفت: سومین جشنواره فوالد شامل مراسم افتتاحیه، 
نمایشگاه اختصاصی، پنل تخصصی وکارگاه های آموزشی و اختتامیه 
است که بخشی از آن به تقدیر از برگزیدگان و اهدای جایزه ملی فوالد 
ایران و همچنین برگزاری میز تعمیق ساخت داخل در زنجیره فوالد با 
حضور مقامات و مدیران صنعتی و معدنی کشور اختصاص خواهد یافت

جهت  محترم  متقاضیان  و  کنندگان  مشارکت  است  ذکر  شایان 
به سایت   تکمــیلی مي توانـــند  اطالعــات  دریافـــت  یا  نام  ثبت 
شماره  به  جشنواره  دبیرخانه  با  یا  مراجعه   Events.steeliran.org

4-88551701-021 تماس حاصل نمایند. 



مهندس امین ابراهیمي مدیرعامل فوالد خوزستان در گفت وگو با چیالن اظهار داشت: رویه های دستوری، قیمت های دو نرخی و شکاف 
قیمتی در بازار داخلی نسبت به نرخ های جهانی فوالد، تنظیم بازار داخلی فوالد را با مشکل روبه رو مي کند و موجب رواج سوداگری و ایجاد 

رانت های بزرگ مي گردد. 

مدیرعامل فوالد خوزستان در گفت وگو با چیالن:مدیرعامل فوالد خوزستان در گفت وگو با چیالن:

پارادوکس قیمتی در بازار فوالد ایجاد نکنیمپارادوکس قیمتی در بازار فوالد ایجاد نکنیم

به گزارش چیالن، مدیرعامل فوالد خوزستان گفت: هر قیمتی که در داخل 
کشور برای فوالد تعیین شود، حدود یک چهارم وابستگی خارجی خواهد داشت. 
لذا برای بومي کردن فرآیند مکانیزم قیمت گذاری باید به این اصل توجه داشت. 
اینکه گفته شود برای تعیین قیمت فوالد در داخل، با قیمت های جهانی هیچ 
کاری نداریم واقعا شدنی نیست. چون این موضوع زمینه ساز پارادوکس قیمتی در 

محصوالت تولید داخل خواهد شد.
تولید فوالد بیش از نیاز داخلی

امین ابراهیمي عنوان کرد: محصوالت تولیدی فوالدی در کشور هم مازاد تولید 
دارد که بیش از نیاز داخلی است و هم وابستگی قیمت تمام شده به خارج از کشور 

دارد که هر دو عامل در تعیین قیمت محصوالت فوالدی اثرگذار است.
وی افزود: حدود نیمي از تولید فوالد کشور، امکان صادرات دارد و نمی توان زنجیره 
فوالد را از بازار خارج از کشور مستثنی کرد. نمی توان محصولی در داخل کشور 
تولید کرد که ده برابر قیمت به بازارهای خارجی فروخته شود و همزمان با یک 
دهم قیمت در داخل به فروش برسد. این مکانیزم دادوستد واقعاً غیرممکن به نظر 
می رسد و باید شرایط یکسان و همگن برای محصوالت داخلی و خارجی فراهم شود. 

تبعات شکاف نرخ های داخلی و جهانی بر تنظیم بازار فوالد
مدیرعامل فوالد خوزستان تأکید کرد: در واقع، فاصله گیری نرخ های داخلی بازار 
فوالد از نرخ های جهانی همواره مضر است و هر بار که این شکاف قیمتی وجود 
داشته با مشکالت بزرگی در بازار داخلی روبرو شده ایم که یکی از سویه های آن، 
رواج سوداگری و ایجاد رانت های بزرگ بوده است. برای توسعه پایدار صنعت فوالد 

به این نیاز داریم که رویه های دستوری در بازار فوالد وجود نداشته باشد.
ابراهیمي ادامه داد: گاه قیمت ها در بازار فوالد به صورت دو نرخی است که در 
میان باالترین قیمت محصوالت فوالدی برای مصرف کننده نهایی خواهد بود 

ولی در عوض مابه التفاوت نرخ های دوگانه و سود سرشار ناشی از آن، نصیب 
رانت خواران و دالالن می شود.

تقسیم کار هوشمندانه در حوزه صادرات
در  فوالد کشور  فوالد خوزستان خاطرنشان ساخت: صنعت  مدیرعامل 
حال جایگزین شدن به جای نفت است و شرایط کشور به صورتی است 
که از اقتصاد نفتی فاصله گرفته و به اقتصاد صنعتی و محصوالت صنعتی 
متکی می شود. در این اقتصاد یکی از مولفه های مهم صادرات و ارزآوری 

است و صنعت فوالد جایگاه ویژه ای در ارزآوری دارد.
که  باشد  این  صمت  وزارت  سیاست  است  بهتر  داد:  ادامه  وی 
شرکت های فوالدی که نزدیک آب های آزاد هستند بر صادرات  
مرزهای  از  و  گرفته اند  قرار  مرکزی  فالت  در  که  و شرکت هایی 
آبی فاصله زیادی دارند، بر فروش داخل تمرکز کنند. هزینه های 
آبی و خاکی رقمي حدود  تا مرز  از کارخانه های درون کشور  صادراتی 
18 دالر است اما همین رقم برای فوالدسازان همجوار با مرزهای آبی 

حدود 4 دالر است.
فوالد خوزستان و ساخت نیروگاه

امین ابراهیمي در مورد تأمین پایدار برق صنایع فوالد گفت: شرکت های 
اقدامات  برق می توانند  پایداری  با چالش های عدم  فوالدی در مواجهه 
چندگانه ای را انجام دهند که یکی از آن ها ایجاد پایداری برق از طریق 
الزامات  نمودن  رعایت  ضمن  خصوصی،  برق  تولید  نیروگاه های  ساخت 
قانونی و استانداردهای مرتبط با عملکرد انرژی در فرآیندها و تجهیزات است. 
در این راستا، فوالد خوزستان احداث نیروگاه 520 مگاواتی با امکان توسعه 

تا هزار مگاوات را در دستور کار قرار داده است.
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در 
گفت وگو با چیالن:گفت وگو با چیالن:

دولت نقاط دولت نقاط 
متورم زنجیره متورم زنجیره 

فوالد را فوالد را 
متوازن سازدمتوازن سازد

مهندس منصور یزدی زاده 
مدیرعامل ذوب آهن 

اصفهان در گفت وگو با 
چیالن انتظارات 

فوالدسازان از دولت 
سیزدهم را تشریح کرد. 
کاهش دستورالعمل ها و 

بخشنامه ها، توزیع عادالنه 
نهاده های تولید بین 
فوالدسازان، تسهیل 

صادرات، عدم مداخله در 
روند طبیعی بازار و ایجاد 
توازن در زنجیره فوالد از 

جمله مواردی که یزدی زاده 
اعتقاد دارد دولت سیزدهم 
باید در اولویت کاری خود 

قرار دهد. 
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انتظار است دولت 
جدید با برنامه و 

استراتژی بلند مدت 
در زنجیره فوالد 

بازنگری کند و نقاط 
متورم زنجیره را 
از نامتوازن بودن، 

خارج کند و زنجیره 
فوالد را تعادل 

بخشد

انتظار می رود دولت 
سیزدهم از همان 

ابتدا با نگاهی 
کارشناسی و برنامه 
محوری از انتقال 

فشارهای بیرونی به 
بدنه صنعت فوالد 

جلوگیری کند

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با چیالن 
عام  مقوله ای  داخل  تولید  از  حمایت  داشت:  اظهار 
آن  به  چقدر  عمل  در  اینکه  اما  است  راهبردی  و 
که  دارد  بستگی  مختلفی  عوامل  به  هستیم  پایبند 
باید  رویکرد  این  با  است.  ملی  منافع  مهمترین شان 
اعتماد  و  باوری  خود  از  سطحی  به  را  داخل  تولید 
برسانیم که جامعه در قیاس با کاالی وارداتی، انتخاب 
نخست شان کاالی داخلی باشد. وی افزود: دستیابی به 
این مهم و رفع قیود دست وپاگیر از تولید و تسهیل در 
جهت کاهش قیمت تمام شده بدون کاهش کیفیت 

کاال، بسیار سخت اما شدنی است.

انتظار حمایت از صادرات فوالد

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: در خصوص 
صادرات محصول نهایی، متاسفانه دامنه بازارهای صادراتی کاالهای 
دیگر،  چالش های  و  تحریم  بر  عالوه  و  شده  محدود  بسیار  ایرانی 
عدم برنامه ریزی و ترسیم نقشه راه منجر به از دست دادن بازارهای 
صادراتی گردیده است؛ بازارهایی که حفظ آنها در دنیای امروز کار 

دشواری است. 

نیز  بخشنامه ها  و  دستورالعمل  درپی  پی  تغییرات  کرد:  عنوان  وی 
نیازمند  سرمایه گذاری در صنعت فوالد  علت می شود.  بر  مزید 
اعتماد به تصمیم گیران برای ایجاد ثبات در بازار فوالد داخل 
و صادراتی است و بنابراین مشارکت بخش خصوصی تنها گزینه ای 
است که می تواند توسعه صنعت کشور را تضمین نماید. انتظار می رود 
که دولت سیزدهم از همان ابتدا با نگاهی کارشناسانه به مسائل صنایع 
بدنه صنعت فوالد جلوگیری  به  بیرونی  انتقال فشارهای  از  مختلف 

کرده و بر پایه استراتژی و برنامه حرکت نماید.

صمت  وزارت   1400 سال  در  خوشبختانه  داشت:  بیان  یزدی زاده 
صادرات فوالد را با شرط رعایت کف عرضه در بورس کاال آزاد نمود. اما 
این اقدام باز هم از نگرانی شرکت های فوالدی نمی کاهد، چرا که عالوه 
بر نگرانی بابت صادرات غیررسمی، همواره این امکان وجود دارد که 
باز هم روند پیشین بر اثر دیدگاه های غیرکارشناسی از سر گرفته شود 

و باز هم شاهد بخشنامه های متضاد و متناقض باشیم.

در  بازار  طبیعی  روند  در  دخالت  داد:  ادامه  وی 
تا 99 هزاران میلیارد تومان به  فاصله سال های 97 
تولیدکنندگان فوالدی کشور خسارت وارد نمود که 
ریالی از این مبالغ به جیب مصرف کننده نهایی نرفت 
و هر آنچه بود به جیب دالالن و واسطه گران سرازیر 

گردید. 

توزیع عادالنه مواد اولیه بین شرکت های فوالدی

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خاطرنشان ساخت: توزیع 
موضوعی  فوالدسازان،  بین  تولید  نهاده های  عادالنه 

همه  بودن  دولتی  پایه  بر  آن  بنای  سنگ  که  است 
با واگذاری های  شرکت های معدنی گذاشته شده بود. 
انجام شده بر پایه اصل 44 قانون اساسی، پذیرش قالب 
و پوسته خصوصی، تغییر در نگرش توسعه ای شرکت ها 
و ادغام به روش عمودی، موضوع در حد ابالغیه های 
از شرکت های  اینکه بعضی  باقی مانده است.  کاغذی 
را  تخصیصی  سهمیه های  از  عمده ای  بخش  فوالدی 
دریافت می کنند و بعضی از این سهمیه فقط عنوانش 
را بهره می برند خود گویای میزان عدالت در توزیع 

نهاده های مورد نیاز تولید است.

بازنگری در زنجیره فوالد

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: انتظار است دولت 
جدید با برنامه و استراتژی بلند مدت در زنجیره فوالد 
بازنگری کند و نقاط متورم زنجیره را از نامتوازن بودن، خارج کند و 
پیوستگی متعادل در زنجیره فوالد را بهبود ببخشد. ایجاد تعادل در 
به معنای عدالت توزیع سود در زنجیره فوالد نیست  زنجیره فوالد 
میزان  با  متناسب  و  مناسب  سود  از  برخورداری  معنای  به  بلکه 

سرمایه گذاری، درایت و تدبیر مدیریتی و... است.

لزوم کاهش بخشنامه ها و دستورالعمل ها

تولید  و کاالهای  ملی  برندهای  به  بخشیدن  اعتبار  تأکید کرد:  وی 
داخل که به سختی و با مرارت زیاد تولید می شوند، بازارهای صادراتی 
که به سختی به دست می آیند و با اندک نامالیماتی امکان از دست 
رفتن آنها وجود دارد، نیاز است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد 
و از این رو شایسته است صدور بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط 
با کاالهای صادراتی و... به کمترین تعداد ممکن رسانده شود و پیش 
از صدور همان اندک بخشنامه ها نیز، نظرات کارشناسان و نخبگان 
آن صنعت شنیده شود تا کمترین آسیب به اعتبار، برند و بازارهای 

صادراتی وارد شود.

با هدفمندسازی واقعی  عدم مداخله دولت در زنجیره فوالد 
یارانه ها

انتظار  گفت:  پایان  در  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
واحدهای  همه  نیاز  مورد  اولیه  مواد  توزیع  در  است 
با هزینه های  تا متناسب  فوالدی، عدالتی برقرار شود 
کل  شده،  انجام  سرمایه گذاری های  و  تولید  تحمیلی 
زنجیره منتفع شود و انشااهلل روزی برسد که با حذف 
شدن  هدفمند  و  مانع زا  و  دست وپاگیر  قیدوبندهای 
واقعی یارانه ها، دخالت دولت را در هیچ بخش زنجیره 
شاهد نباشیم و با معیارهای واقعی تولید و بازار، زنجیره 
به تعادل برسد. سال پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید 
را قدر بدانیم و تمرینی باشد برای رسیدن به مقصودی 
فوالد  زنجیره  واقعی  تولیدکننــدگان  همه  انتظار  که 

است.
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چایچی در گفت وگو با چیالن اظهار داشت:چایچی در گفت وگو با چیالن اظهار داشت:

تولید بیــش ازتولید بیــش از
  22 هزار سایز و گرید  هزار سایز و گرید 
محصول در فوالد محصول در فوالد 
آلیاژی ایرانآلیاژی ایران

مهندس علیرضا چایچی، مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران در گفت وگو با چیالن 
آخرین وضعیت تولید، فروش و طرح های توسعه ای این شرکت را تشریح کرد. چایچی 
اظهار داشت: شرکت فوالد آلیاژی ایران به عنوان تولیدکننده استراتژیک فوالدهای 
خاص، کیفی و آلیاژی در کشور، بیش از 2 هزار سایز و گرید محصول تولید می کند 
این  از 15صنعت تخصصی در کشور است. وی در  بیش  نیازهای  پاسخگوی  که 
گفت وگو آخرین وضعیت پروژه »یزد یک«، و عالوه بر این انتظارات فعاالن صنعت 

فوالد از دولت سیزدهم را شرح داد.
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اجرای پروژه یزد 
یک از ابتدای 

تابستان 1400 به 
خود شرکت فوالد 

آلیاژی ایران واگذار 
شد و کل موضوعات 
این طرح توسعه با 

شرکت یکپارچه شد. 
بدین ترتیب از مهر 
و آبان سال جاری، 
پیشرفت پروژه یزد 

یک به بیش 2 درصد 
در ماه می رسد و 

این پروژه در سال 
1401  به بهره برداری 

می رسد

انتظار صنعت فوالد برای تامین پایدار انرژی

مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران در پاسخ به این 
وزارت  و  دولت جدید  از  که  سوال خبرنگار چیالن 
صمت دولت سیزدهم چه انتطاراتی در حوزه حمایت 
که  عمده ای  مشکل  گفت:  دارید،  فوالد  صنعت  از 
در حال حاضر صنایع فوالدی با آن مواجه هستند 
مشکل تامین انرژی صنایع فوالدی است، این مشکل 
افزود:  وی  نیست.  قابل حل  مدت  کوتاه  به صورت 
و  انجام شود  باید سرمایه گذاری  انرژی  تامین  برای 
است.  زمان بر  سرمایه گذاری ها  این  از  بهره برداری 
بنابراین متصدیان این امر نظیر وزارت صمت و نیرو 
و نفت می بایست این محدودیت ها را برطرف کنند. 
عدم تأمین پایدار انرژی برای صنایع فوالد خصوصاً 
این صنایع  به  امسال، ضربات سنگینی  تابستان  در 

وارد کرد.

فروش  و  تولید  آمار  اگر  کرد:  خاطرنشان  چایچی 
و شهریور  مرداد  ماه های  در  را  فوالدی  شرکت های 
قابل  و  کاهش شدید  با  کنیم  مشاهده  سال جاری 
اهمیتی در حوزه تولید و صادرات مواجه می شویم. 
عدم  به  منجر  صادراتی  مشکالت  و  صادرات  عدم 
ارزآوری می شود؛ عدم تولید یا کاهش شدید آن نیز 
قیمت  افزایش  و  اقتصادی  فعالیت های  رکود  یعنی 

محصوالت فوالدی. بنابراین اگر بخواهیم با همین روند ادامه دهیم 
قطعا به چشم انداز 1400 و ظرفیت 55 میلیون تن فوالد نخواهیم 
رسید که امیدواریم در دولت جدید به این موضوع به صورت جدی 

رسیدگی شود.

وی در خصوص برنامه ریزی الزم برای حفظ بازارهای صادراتی نیز 
کنونی  شرایط  در  صادراتی  بازارهای  دادن  دست  از  داشت:  اظهار 
شرایط  با  بازارها  این  به  مجدد  دسترسی  زیرا  است  جبران ناپذیر 
انرژی،  پایدار  تامین  حوزه  در  بنابراین  است.  بسیار سخت  تحریم 
وزارت صمت با همکاری وزارت نیرو و نفت می بایست برای حل این 

مشکل اقدام عاجل کنند.

انتظار تولیدکنندگان برای حذف قیمت گذاری دستوری

مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران عنوان کرد: نکته بعدی که از 
دولت جدید انتظار می رود، حذف قیمت گذاری دستوری است. زیرا 
یکی از آفت های اقتصاد دستوری غیرشفاف بودن نظام قیمت گذاری 
است و به جای این که تولید توجیه اقتصادی داشته باشد واسطه گری 
و داللی شکل می گیرد. دولت باید نگاه خود را به سمت بازار آزاد و 
سازوکار عرضه و تقاضا ببرد، برای این که ارزش افزوده و سود نهایی 

در نهایت به تولیدکننده و مصرف کننده برسد.

تالش برای تعادل پایدار در زنجیره فوالد

این مدیر فعال و موفق فوالدی در ادامه بیان داشت: 
وزارت  و  سیزدهم  دولت  از  انتظارات  از  دیگر  یکی 
فوالد  زنجیره  در  توازن  ایجاد  برای  تالش  صمت، 
است. به عنوان مثال در صنایع پایین دستی و نورد 
کمبود  با  حاضر  حال  در  و  شده  داده  مجوزهایی 
نتوانستیم  و  هستیم  مواجه  اولیه  مواد  و  کنسانتره 
اخیر  سال های  در  کنیم.  ایجاد  پایدار  تعادل 
و  داده  شده  معدنی  به شرکت های  مجوزهایی 
آن ها به فوالدسازی روی آورده اند و فوالدسازها 
هم مجبور شده اند به سمت اکتشافات معدنی 
بروند. بنابراین نتوانستیم باعث ایجاد تعادل در 
زنجیره فوالد شویم و همین عدم تعادل ها سبب 
ایجاد رقابت کاذب در حوزه فروش شده است. 
در کل همه این مشکالت را می شود با همفکری و 

همراهی دولت و وزارت صمت حل کرد.

شرایط توسعه سرمایه گذاری در زنجیره فوالد

گفت وگو  در  ایران  آلیاژی  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
از دولت  انتظارات  از جمله  اظهار داشت:  با چیالن 
اقتصاد است که به  جدید در حیطه وظایف وزارت 
شرایط کالن اقتصاد کشور بر می گیرد. در حوزه فوالد و معدن زمانی 
آینده آن  اطمینان می تواند سرمایه گذاری کند که  با  سرمایه گذار 

سرمایه گذاری برایش پیش بینی پذیر و شفاف باشد.

وی در ادامه گفت: سرمایه گذار می بایست شرایط کالن اقتصادی 
و  باشد  مطلوب  برایش  بازده  نرخ  باشد،  پیش  بینی  قابل  برایش 
تغییرات و نوسانات شدید ارزی نداشته باشد. این موارد به عنوان 
آن ها  رفع  در  اقتصاد می تواند  وزارت  است که  اساسی  فاکتورهای 
کمک کند تا سرمایه گذاران تشویق شوند با میل بیشتری وارد عرصه 

صنعت شوند.

رکوردهای تولید و فروش فوالد آلیاژی ایران 

مهندس چایچی در ادامه به خبرنگار چیالن گفت: همان گونه که 
می دانید سال 99، شرکت فوالد آلیاژی یک جهش بزرگ را در حوزه 
تولید، سودآوری و نوآوری تجربه کرد و سود خالص این شرکت بالغ 
بر 2500 میلیارد تومان و تولید واحد فوالدسازی افزون بر 527 هزار 

تن و فروش محصول بالغ بر 470 هزار تن رسید.

وی افزود: ما در سال گذشته، رکوردهای متعددی در حوزه تولید 
و فروش ثبت کردیم و 16 گرید و سایز فوالدی به سبد محصوالت 
این شرکت  امسال هم  اول  ماهه  در سه  اضافه شد.  آلیاژی  این شرکت فوالد  امسال هم  اول  ماهه  در سه  اضافه شد.  آلیاژی  فوالد 
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شرکت فوالد آلیاژی 
در سال 1399 

یک جهش بزرگ 
در حوزه تولید، 

سودآوری و نوآوری 
تجربه کرد و سود 
خالص این شرکت 

بالغ بر 2500 میلیارد 
تومان و تولید واحد 
فوالدسازی افزون 
بر 527 هزار تن 
و فروش محصول 

بالغ بر 470 هزار تن 
رسید

اما  داشت  شده  پیش بینی  برنامه  از  فراتر  خوبی،  بسیار  اما عملکرد  داشت  شده  پیش بینی  برنامه  از  فراتر  خوبی،  بسیار  عملکرد 
متأسفانه در تابستان مشکل قطعی برق پیش آمد و ما در جهت متأسفانه در تابستان مشکل قطعی برق پیش آمد و ما در جهت 
حمایت از تصمیمات ملی، مصرف برق را کاهش دادیم که این امر حمایت از تصمیمات ملی، مصرف برق را کاهش دادیم که این امر 

کاهش تولید را درپی داشت.کاهش تولید را درپی داشت.

که  همان طور  داد:  ادامه  ایران  آلیاژی  فوالد  شرکت  که مدیرعامل  همان طور  داد:  ادامه  ایران  آلیاژی  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
می دانید فعالیت واحد فوالدسازی با می دانید فعالیت واحد فوالدسازی با 1010 تا  تا 1515 درصد دیماند مصرفی  درصد دیماند مصرفی 
امکان پذیر نیست و در بیش از امکان پذیر نیست و در بیش از 7070 روزی که محدودیت مصرف برق  روزی که محدودیت مصرف برق 
وجود داشت، در برخی زمان ها و آن هم در شیفت شب، امکان فعالیت وجود داشت، در برخی زمان ها و آن هم در شیفت شب، امکان فعالیت 
محدود این واحد وجود داشت. با این وجود، تمام تالش ما این است محدود این واحد وجود داشت. با این وجود، تمام تالش ما این است 
کنیم. در طول سال جبران  را  تولید  در حوزه  عقب ماندگی ها  کنیم.که  در طول سال جبران  را  تولید  در حوزه  عقب ماندگی ها  که 

جزئیات تولید و رکوردهای فوالژ در نیمه نخست جزئیات تولید و رکوردهای فوالژ در نیمه نخست 14001400

تمام  تمام مهندس چایچی خاطرنشان ساخت: علی رغم  مهندس چایچی خاطرنشان ساخت: علی رغم 
در  شرکت  فوالدسازی  واحد  تولید،  در محدودیت های  شرکت  فوالدسازی  واحد  تولید،  محدودیت های 
نیمه نخست امسال به بیش از نیمه نخست امسال به بیش از 220220 هزار تن رسید.  هزار تن رسید. 
در کارخانه های نورد سنگین تولید در کارخانه های نورد سنگین تولید 106106 هزار تن و  هزار تن و 
در کارخانه نورد سبک هم به همین میزان بود. در در کارخانه نورد سبک هم به همین میزان بود. در 
تولید در  نیز  تولید در واحد عملیات حرارتی و تکمیل کاری  نیز  واحد عملیات حرارتی و تکمیل کاری 

نیمه نخست امسال به نیمه نخست امسال به 8484 هزار تن رسید. هزار تن رسید.

وی افزود: در شش ماهه اول امسال فروش شرکت وی افزود: در شش ماهه اول امسال فروش شرکت 
فوالد آلیاژی ایران به فوالد آلیاژی ایران به 195195 هزار تن محصول با ارزش  هزار تن محصول با ارزش 
42004200 میلیارد تومان رسید که  میلیارد تومان رسید که 1840018400 تن از آن در  تن از آن در 

بازارهای صادراتی به فروش رسید.بازارهای صادراتی به فروش رسید.

با  امســـال،  اردیبهشت  در  داشت:  بیان  با وی  امســـال،  اردیبهشت  در  داشت:  بیان  وی 
فوالدسازی  واحد  در  مـــذاب  تن  فوالدسازی   واحد  در  مـــذاب  تن   5120551205 تولید تولید 
رکـــورد تولید ماهــــانه در این واحد شکسته شد. رکـــورد تولید ماهــــانه در این واحد شکسته شد. 
تولید 32053205   با  امسال  تولید همیــن طور در خــردادماه  با  امسال  همیــن طور در خــردادماه 
در  محصول  این  ماهیــانه  تولید  رکورد  در تن کالف،  محصول  این  ماهیــانه  تولید  رکورد  تن کالف، 

کارخانه نورد سبک شکسته شد.کارخانه نورد سبک شکسته شد.

وی افزود: همچنین در نیمه نخست امسال دو سایز تسمه جدید به وی افزود: همچنین در نیمه نخست امسال دو سایز تسمه جدید به 
سبد محصوالت فوالد آلیاژی ایران اضافه شد تا نیازهای تخصصی سبد محصوالت فوالد آلیاژی ایران اضافه شد تا نیازهای تخصصی 
مشتریان پوشش داده شود و موفق به تولید فوالدهای ابزار سردکار مشتریان پوشش داده شود و موفق به تولید فوالدهای ابزار سردکار 
در سایز ریز کوچک تر از در سایز ریز کوچک تر از 3030 میلی متر نیز شدیم که دارای ارزش  میلی متر نیز شدیم که دارای ارزش 

افزوده بسیار باالیی است.افزوده بسیار باالیی است.

آخرین وضعیت پیشرفت »یزد یک«آخرین وضعیت پیشرفت »یزد یک«

در  داشت:  اظهار  پایان  در  ایران  آلیاژی  فوالد  شرکت  در مدیرعامل  داشت:  اظهار  پایان  در  ایران  آلیاژی  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
با  با حوزه ی طرح های توسعه ای شرکت، پروژه بزرگ »یزد یک« را  حوزه ی طرح های توسعه ای شرکت، پروژه بزرگ »یزد یک« را 
ظرفیت نزدیک به ظرفیت نزدیک به 720720 هزار تن در دست اجرا داریم که خوشبختانه  هزار تن در دست اجرا داریم که خوشبختانه 
با یک روند رو به بهبود و با سرعت قابل توجهی در حال انجام است با یک روند رو به بهبود و با سرعت قابل توجهی در حال انجام است 
و این طرح تا پایان نیمه نخست امسال و این طرح تا پایان نیمه نخست امسال 6565 درصد پیشرفت داشته  درصد پیشرفت داشته 

است. است. 

امسال،  تابستان  ابتدای  از  داد:  توضیح  امسال، چایچی  تابستان  ابتدای  از  داد:  توضیح  چایچی 
اجرای پروژه یزد یکاجرای پروژه یزد یک به  به خود شرکت فوالد آلیاژی 
ایران واگذار شد و کل موضوعات این طرح توسعه با 
شرکت یکپارچه شد. در حال حاضر، تمامي مدیریت 
این پروژه در اختیار خود شرکت است و با یک تیم 

بومي و حرفه ای با سرعت در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران عنوان کرد: از 
مهر و آبان سال جاری، پیشرفت پروژه یزد یک به 
بیش 2 درصد در ماه می رسد و تا 15 ماه آینده و 
قبل از پایان سال 1401، این پروژه به بهره برداری 
خواهیم  ذوب  یک،  یزد  از  انشااهلل  و  رسید  خواهد 
گرفت. وی این خبر را نیز اعالم کرد که شرکت در 
افزایش سرمایه  توسعه،  این طرح  پیش برد  راستای 
100 درصدی از محل سود انباشته را نیز در دستور 

کار دارد. 



مهندس علی محمدی یکی از مدیران خوشنام و فعال صنعت 
خوزستان،  فوالد  شرکت  مدیرعاملی  از  پس  که  است  فوالد 
چندماهی است که مدیریت شرکت آهن و فوالد ارفع را در اختیار 
دارد. در این شماره از چیالن گفتگویی با ایشان داشتیم که از 
نظرتان مي گذرد. وی در این گفتگو ضمن تشریح عملکرد »ارفع« 
در نیمه نخست سال جاری، از جهش صادرات در این شرکت علی 
دلیل  به  البته  و  گفت  سخن  برق  تامین  محدودیت های  رغم 
موقعیت جغرافیایی این کارخانه، تمرکز اصلی فروش شرکت را در 
بازار داخلی دانست. محمدی خبر خوشی هم برای سهامداران 
»ارفع« داشت و آن تحقق طرح توسعه زیرسقفی و افزایش 50 

درصدی ظرفیت تولید آهن اسفنجی این شرکت بود...

علی محمدی در گفتگو با چیالن خبر داد:علی محمدی در گفتگو با چیالن خبر داد:

افزایش افزایش 5050 درصدی ظرفیت  درصدی ظرفیت 
تولید در آهن و فوالد ارفعتولید در آهن و فوالد ارفع

زنگ خطر برای آینده صنعت فوالد ایران
مهندس علی محمدی، مدیر عامل شرکت آهن و فوالد ارفع در گفتگو 
با چیالن، میزان تولید آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم این شرکت 
در شش ماهه اول سال 1400 را 409975 تن اعالم کرد و گفت: این 
میزان تقریبا مشابه با میزان تولید دوره مشابه در سال گذشته است ولی 
میزان تولید شمش در فوالدسازی شرکت در نیمه نخست سال جاری 
به میزان 337971 تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته در 
حدود 20 درصد کاهش یافته که علت آن نیز محدودیت های اجباری 
ناشی از قطع برق بوده است. البته با وجود محدودیت های تامین برق 
و افت تولید، برنامه ریزی دقیقی توسط کمیته های تخصصی شرکت 
صورت گرفت و موفق شدیم در حدود 105 هزار تن از تولیدات خود 

)45 درصد از کل تولید شش ماهه نخست( را صادر کنیم و از این 
طریق ضرر و زیان ناشی از توقف برق را به حداقل برسانیم. در زمینه 
اما روند  اولیه نیز خوشبختانه پایداری تولید حفظ شده  تامین مواد 
افزایشی قیمت ها به گونه ای است که روند کاهشی حاشیه سود تولید 

فوالد همچنان ادامه دارد و زنگ خطری برای آینده است. 
برنامه صادرات 30 درصدی ارفع در سال 1400

این  به رشد صادرات  اشاره  با  ارفع  فوالد  و  مدیر عامل شرکت آهن 
شرکت در سال جاری اظهار داشت: در رابطه با صادرات، فوالد ارفع 
توانایی تغییر وضعیت و هماهنگی با موقعیت های به وجود آمده را دارد 
و به همین دلیل و با توجه به شرایط بازارهای بین المللی، این شرکت با 
همکاری مستمر واحدهای صف و ستاد، تقریباً 85 درصد کل صادرات 

درسال 1399 در شش ماهه اول 1400 صادرات داشته است.
ماهه  هفت  در  ارفع  فوالد  و  آهن  صادرات شرکت  میزان  افزود:  وی 
سال جاری هم به دلیل شرایط حاکم بر تقاضای بازارهای بین المللی، 
قطعی  دلیل  به  البته  مي باشد.   1399 سال  صادرات  معادل  تقریبا 
برق، شرکت های فوالدی از جمله »ارفع« بازارهای بین المللی را تا 
با  تولید،  از رفع و عادی شدن روال  ازدست دادند که پس  حدودی 
تالش مضاعف و بهتر است بگوییم باصرف هزینه های بازاریابی مجدد، 
در حال بازگشت به بازارهای بین المللی مي باشیم و پیش بینی کردیم 
تا پایان سال در صورت نبود محدودیت مصرف حامل های انرژی، 30 

درصد از کل تولید سالیانه را صادر کنیم.
نقش ارفع در تامین نیازهای داخلی 

محمدی تصریح کرد:  به دلیل موقعیت جغرافیایی شرکت آهن و فوالد 
در  اردکان  شهر  کیلومتری  در 25  درمرکزکشور  آن  استقرار  و  ارفع 
استان یزد، ما به راحتی سایر شرکت های فوالدی نزدیک به آب های 
ما  برای  آن  جانبی  هزینه های  زیرا  کنیم  صادرات  نمي توانیم  آزاد 
گران تمام مي شود و به همین دلیل در صورتی که تقاضای صادراتی 
هزینه های ما را پوشش دهد، نسبت به صادرات اقدام مي کنیم. لذا نگاه 
و هدف اصلی شرکت ارفع حضور در بازار داخلی و تامین شمش مورد 
نیاز شرکتهای نوردی کشور مي باشد و به همین دلیل سهم بیشتر 

تولید سالیانه به بازار داخلی تخصیص داده شده است. 
وی اضافه کرد: شرکت آهن و فوالد ارفع از سال های گذشته دقیقا 
منطبق بر ابالغیه های وزارت صمت و حتی بیشتر از آن، محصول خود 
یعنی انواع شمش فوالدی را در بورس کاال عرضه نموده و سعی کرده 
نقش خود در تامین نیاز تولید کنندگان داخلی را ایفا نماید. همچنین 
با همفکری و مشارکت با واحدهای نورد، موفق شده گریدهای جدید 
و  با موفقیت طراحی  را  تولید کنندگان  نیازهای  فوالدی جهت رفع 

تولید نماید. 
افق ارفع برای سهامداران

مدیر عامل »ارفع« خبر خوشی هم برای سهامداران این شرکت داشت. 
محمدی گفت: مهم ترین خبر که اتفاقا خبر خوشی نیز هست، تحقق 
ارفع مي باشد که  فوالد  و  زیر سقف شرکت آهن  توسعه های  یافتن 
حاصل آن ها ارتقاء ظرفیت تولید آهن اسفنجی از 800 هزار تن به 1.2 
میلیون تن و ظرفیت تولید شمش از 800 هزار تن به 1 میلیون تن 
است که ضمن افزایش ظرفیت تولید، وابستگی شرکت به تامین آهن 
اسفنجی از بازار رفع خواهد شد و طبیعتا سود حاصل از تولید افزایش 
خواهد یافت که شیرینی این افزایش سود آینده، قطعا کام سهامداران 

عمده و خرد را هم شیرین خواهد نمود. 
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معدنی  و  مدیرعامل شرکت صنعتی  مدنی فر  محمد  مهندس   
توسعه فراگیر سناباد )سیمیدکو( در گفت وگو با چیالن ضمن 
تشریح برنامه های این شرکت برای تأمین پایدار برق و آب، با اشاره 
در  گفت:  شرکت،  این  در  گندله  ماهانه  تولید  رکورد  ثبت  به 
شهریورماه سال جاری، علی رغم مشکالت مربوط به تأمین برق، 
باالترین رکورد تولید ماهانه گندله در شرکت سیمیدکو ثبت شد.

مدنی فر در گفت وگو با چیالن تشریح کرد:مدنی فر در گفت وگو با چیالن تشریح کرد:

راهکارهای سیمیدکو برای راهکارهای سیمیدکو برای 
تولید پایدار و باکیفیت گندلهتولید پایدار و باکیفیت گندله

به گزارش چیالن، مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر 
گفت:  شرکت  این  در  گندله  تولید  رکوردشکنی  مورد  در  سناباد 
سیمیدکو در شهریورماه با تالش کارکنان خود و همراهی گروه فوالد 
خوزستان، موفق به تولید 185 هزار تن گندله با کیفیت مناسب شد 

که 23 درصد باالتر از برنامه این شرکت در این ماه است.

تولید پایدار و باکیفیت

مهندس مدنی فر عنوان کرد: خوشبختانه نگاهی که در مجموعه فوالد 
خوزستان در مورد تولید پایدار و باکیفیت وجود دارد به شرکت صنعتی 
و معدنی توسعه فراگیر سناباد هم تسری پیدا کرده و رکوردی که در 
با اتکاء به دانش، تجربه  زمینه تولید گندله در شهریورماه ثبت شد 
و توان فنی مجموعه فوالد خوزستان صورت گرفت. با رویکرد تولید 
پایدار و باکیفیت، شاهد ثبت رکوردهای بیشتری در شرکت سیمیدکو 
خواهیم بود تا از این طریق، بخشی از نیازهای فوالد خوزستان به مواد 

اولیه، به صورت پایدار و با بهترین کیفیت تأمین شود.

برنامه ریزی برای رفع چالش برق

مورد  در  سناباد  فراگیر  توسعه  معدنی  و  صنعتی  شرکت  مدیرعامل 
مدیریت ریسک دسترسی پایدار به برق گفت: خوشبختانه هلدینگ 
فوالد خوزستان گام های اساسی در زمینه تأمین پایدار برق برداشته 
است و در شهریور ماه کلنگ احداث نیروگاه 520 مگاواتی این شرکت 
بر  اهواز  را دارد، در  تا 1000 مگاوات  برق  تولید  افزایش  قابلیت  که 
زمین زده شد. هلدینگ فوالد خوزستان، شرکت سیمیدکو را نیز به 
تأمین پایدار برق و احداث نیروگاه  خودتأمین مکلف کرده است و در 
این زمینه در حال برنامه ریزی هستیم که انشااهلل جزئیات آن به زودی 

اعالم خواهد شد.

 تأمین پایدار آب توسط سیمیدکو

از  یکی  آب،  تأمین  بحت  گفت:  آب  پایدار  تأمین  مورد  در  مدنی فر 
مشکالت و چالش های اساسی صنایع، خصوصاً در منطقه سنگان در 

شرق کشور است.

سناباد  فراگیر  توسعه  معدنی  و  صنعتی  شرکت  در  ما  افزود:  وی 
خوشبختانه با حمایت فوالد خوزستان، برای تأمین پایدار آب، قرارداد 
خرید پساب شهر خواف و جمع آوری، تصفیه و استفاده از پساب 
این شهر را با آبفای خراسان امضاء کردیم. طبق این قرارداد، شرکت 
صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد به مدت 25 سال از پساب شهر 
خواف در فرآیند تولید خود استفاده خواهد کرد. مدت اجرای این پروژه 
سه سال است و پس از تکمیل عملیات اجرایی، امتیاز استفاده از پساب 

این شهر به مدت 25 سال متعلق به این شرکت خواهد بود.

مدنی فر ادامه داد: با این روش که اتفاقاً با تمام رویه ها و استانداردهای 
محیط زیستی هم همخوانی دارد و بخشی از اقدامات شرکت در بخش 
و  شد  خواهد  رفع  آب  تأمین  چالش  است،  نیز  اجتماعی  مسئولیت 

سیمیدکو به صورت پایدار به آب دسترسی خواهد داشت.

بومی سازی در سیمیدکو

مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد گفت: بومی سازی 
همیشه به عنوان یک اولویت برای شرکت سیمیدکو مطرح بوده است. 
طراحی، مهندسی و اجرای کارخانه گندله سازی این شرکت که سال 
گذشته به بهره برداری رسید، تماماً توسط متخصصان ایرانی انجام شد و 
بیش از 50 درصد تجهیزات این کارخانه به لحاظ وزنی، ساخت داخل است.

با اتکا بر   وی ادامه داد: برخی کارخانه ها در سالیان اخیر توانستند 
بگذارند.  سر  پشت  را  تحریم ها  کشور،  داخل  متخصصان  تجربیات 
گندله سازی  کارخانه  تا  فیلتراسیون  پروژه  از  سیمیدکو  در 
بازیابی و  بومی سازی شد. درحالی که خارجی ها برای تکمیل پروژه 
فیلتراسیون، یازده و نیم میلیون یورو پیشنهاد داده بودند اما سیمیدکو 

توانست این پروژه را با پنج و نیم میلیون یورو بومی سازی کند.

مدنی فر خاطرنشان ساخت: در کنار بومی سازی، کارخانه گندله سازی 
ظرفیت  به  تولید،  نخست  ماه  همان  در  گذشته  سال  در  سیمیدکو 
داخلی  توان  به  اتکاء  با  تماماً  نیز  دستاورد  این  و  یافت  اسمي دست 
سیستم  پروژه  شرکت،  این  در  گذشته  سال  همچنین  شد.  حاصل 
مکانیزه بارگیری و نوار انتقال محصول به بهره برداری رسید. سیمیدکو 
همچنین برای حل بحران های ناشی از آب، پروژه فیلتراسیون و آبگیری 
که از جمله پروژه های بزرگ زیست محیطی کشور به شمار می رود را 

وارد فاز راه اندازی کرد.
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نوید ایزدپناه عضو هیئت مدیره شرکت صنایع هفت الماس در 
باعث  دستوری  قیمت گذاری  داشت:  اظهار  چیالن  با  گفت وگو 
تحمیل زیان به کارخانجات، کاهش تولید و سرمایه گذاری ها و 
ایجاد تورم می شود و مهم ترین تقاضا از دولت سیزدهم این است 
که وارد فضای قیمت گذاری نشود و اجازه دهد تا سازوکار عرضه و 

تقاضا، روند طبیعی خود را طی کند.

ایزدپناه در گفت وگو با چیالن خواستار شد:ایزدپناه در گفت وگو با چیالن خواستار شد:

مهم ترین درخواست یک مهم ترین درخواست یک 
فوالدساز بخش خصوصی از فوالدساز بخش خصوصی از 

دولت جدیددولت جدید

الماس در خصوص عرضه های  عضو هیئت مدیره شرکت صنایع هفت 
اختصاصی ورق گرم در بورس کاال برای تولیدکنندگان ورق سرد گفت: 
این حرکت اتفاق بسیار مثبتی است و سبب شده ما به سمت افزایش تولید 

ورق های سرد حرکت کنیم.
نوید ایزدپناه افزود: متاسفانه مشکلی که در رابطه با عرضه اختصاصی ورق 
گرم وجود دارد این است که بورس کاال قیمت پایه عرضه ورق سرد را 
پایین تر از قیمت عرضه اختصاصی ورق گرم تعیین کرده است. قیمت 
پایه ورق سرد نمی تواند پایین تر از قیمت خرید مواد اولیه باشد و این عماًل 

امکان عرضه ورق سرد را غیرممکن می کند.
ضرورت اصالح قیمت های پایه

عضو هیئت مدیره شرکت صنایع هفت الماس تأکید کرد: اگر مشکل قیمت 
پایه عرضه ورق سرد در بورس کاال حل و اصالح شود و حجم عرضه 
اختصاصی ورق گرم افزایش پیدا کند، این عرضه ها بسیار کمک کننده 

خواهد بود و افزایش تولید ورق سرد را 
درپی خواهد داشت.

به  راهکار  پیشنهاد  خصوص  در  وی 
پایه  قیمت  اصالح  گفت:  کاال  بورس 
ورق سرد متناسب با قیمت تمام شده 
ورق گرم خریداری شده می تواند بهترین 

راهکار باشد.
ایزدپناه گفت: با عرضه اختصاصی ورق 
سرد  ورق  تولیدکنندگان  برای  گرم 
شاهد رقابت مخرب بر سر خرید ورق 
گرم در بورس کاال نخواهیم بود. ضمنا 
عرضه اختصاصی کمک می کند تا بازار 
ورق فوالدی در کشور به ثبات برسد و 
تولیدکنندگان ورق سرد نیز دسترسی 
پایدارتری به مواد اولیه مورد نیاز خود 

خواهند داشت.
دولت قیمت گذاری نکند

عضو هیئت مدیره شرکت صنایع هفت الماس در خصوص انتظارات از 
دولت جدید گفت: مهم ترین درخواست از دولت جدید این است که وارد 

فضای قیمت گذاری نشود. 
ایزدپناه ادامه داد: قیمت گذاری دستوری سبب می شود کارخانه ها با ضرر 
تولید کنند و عمال  سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند و این امر پیامدهایی 

از جمله تورم و رکود را به دنبال خواهد داشت.
وی خاطرنشان ساخت: مهم ترین مشکل شرکت های فوالدی در حال حاضر 
دخالت دولت در سازوکار عرضه و تقاضا است. راهکار حل مشکالت بازار و 
صنعت فوالد این است که آزادسازی قیمت ها در معامالت فوالد به رسمیت 
شناخته شود و با مداخالت دستوری و دستورالعمل های محدودکننده، 

سازوکار عرضه و تقاضا کاال مختل نشود. 
قیمت گذاری نادرست حامل های انرژی

عضو هیئت مدیره شرکت صنایع هفت الماس عنوان کرد: از دیگر مشکالت 
صنایع فوالد می توان به مشکالت ناشی از انرژی نام برد. قیمت گذاری نادرست 
حامل های انرژی در سال های اخیر سبب شده ما با یک بحران مواجه شویم.
وی گفت: در بیشتر کشورهای صنعتی، نرخ هزینه انرژی برای بخش صنعت 
کمتر از بخش های خانگی است ولی در ایران متاسفانه برعکس است برای 
همین بهتر است در گرفتن تصمیات در این حوزه سنجیده تر عمل کرد. 
متأسفانه قیمت حامل های انرژی برای صنایع فوالد افزایش بسیار شدیدی 

را تجربه کرده است و این امر هزینه های تولید را باال برده است.
مشکل شبکه بانکی کشور

این عضو انجمن فوالد، یکی دیگر از مشکالت این صنعت را معضل شبکه 
بانکی برشمرد و گفت: چیزی که هم اکنون در کشور ما وجود دارد شبکه 
بانک ها در کشور توان  بانکی است و متاسفانه  نهاد  بلکه  بانکی نیست، 
همراهی با بخش صنعت و ایفای نقش سازنده در مسیر توسعه را ندارند که 
این امر باید اصالح شود. نظام بانکی کشور نیاز به اصالح دارد تا در خدمت 

توسعه و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار گیرد.
ایزدپناه در پایان خواهان همکاری تمامي نهادهای موجود برای رفع مشکالت 
شرکت های فوالدی شد و گفت: وزارت صمت، نیرو و دیگر نهادهای موجود 

می بایست تمامي تالش خود را برای رفع مشالت صنایع فوالد به کار گیرند.

راهکار حل مشکالت 
بازار فوالد این 

است که آزادسازی 
قیمت ها در معامالت 

فوالد به رسمیت 
شناخته شود و با 

مداخالت دستوری 
و دستورالعمل های 

محدودکننده، 
سازوکار عرضه و 
تقاضا کاال مختل 

نشود
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مدیرعامل ذوب آهن بیستون در مدیرعامل ذوب آهن بیستون در 
گفت وگو با چیالن تشریح کرد:گفت وگو با چیالن تشریح کرد:

انتظارات انتظارات 
فعاالن بخش فعاالن بخش 
خصوصی خصوصی 
فوالد از فوالد از 

دولت جدید دولت جدید 
چیست؟چیست؟

مهندس جهاندار شکری مدیرعامل شرکت 
چیالن  با  گفت وگو  در  بیستون  آهن  ذوب 
صنعت  خصوصی  بخش  فعاالن  انتظارات 
فوالد از دولت سیزدهم را تشریح کرد. متن 

کامل این گفت وگو از نظر شما می گذرد.
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 از دولت جدیــد و وزارت صمت دولت 
ســیزدهم چه انتظاراتی در حوزه حمایت از 

صنعت فوالد دارید؟

مهم ترین و نافذترین عامل در پیشرفت حوزه صنعت 
به تحریم های اقتصادی برمی گردد. صنعت فوالد با 
عنایت به ارتباط فراوان مواد اولیه و کاالی تولیدی 
با حوزه بین الملل در تیررس حمالت تحریمي قرار 
گرفته و مشــکالتی چون موانع واردات مواد اولیه، 
دشــواری نقــل و انتقال پول، از دســت دادن بازار 
خارجی که در طی ســالیان اخیر با مشقت و تالش 
فراوان به دســت آمده بود و موانع صادرات محصول 

همه متاثر از شرایط تحریمي است.

بالشــک رفع تحریم ها می تواند تاثیر معناداری در 
بازار داشته و رونق قابل توجهی ایجاد نماید. بر این 
اساس، مهمترین انتظار این صنعت، لغو تحریم ها از 

طریق مکانیسم های دیپلماسی دولت جدید است.

آنچه مهم است روابط بین الملل و ارتباطات موثر در 
منطقه عالوه بر جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز، 
فضای امن و آسوده بر سرمایه گذار ایجاد می کند و 

این مهم میزان ارز آوری صنعت را افزایش می دهد.

 صنایــع فوالد در داخل کشــور با چه 
موانعی روبرو هســتند و از دولت چه انتظاری در این حوزه 

دارید؟

عالوه بــر تحریم ها کــه تحمیل های خارجی اســت، متاســفانه 
تولیدکنندگان از داخل کشور نیز متحمل ضربات سنگینی شدند. 
قوانین خلق الساعه و غیرکارشناسی دولت ها که عمدتاً بدون مشورت 
با بخش خصوصی تصویب می گــردد عمال ًبرنامه ریزی درازمدت و 
حتی در مواردی میان مدت را برای صنعت فوالد دشوار کرده است. 
کمرنگ کردن و حذف این قوانین دســت وپاگیر می تواند یاری گر 

صنعت فوالد باشد.

 بحث دیگر دخالت های کارشناسی نشده دولت و ورود بخش دولتی 
به بازار اســت که نتیجه ای جز رانت و فساد در پی نخواهد داشت. 
مسلماً عالوه بر حفظ صنایع موجود، دولت باید زمینه را برای ورود 
ســرمایه گذار جدید مساعد سازد. بازسازی اعتماد سرمایه گذاران و 
رفع موانع و تســهیل ســرمایه گذاری در این حوزه الزم و ضروری 

است.

در حال حاضر عدم تامین زیرساخت ها مانع جدی بر سر راه تولید 
اســت. دولت ســیزدهم با فراهم ساختن زیرســاخت های اساسی 
همچون برق، گاز، حمل و نقل و غیره کمک شایانی به بخش تولید 

می کند.

 وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بورس کاال 
چه سیاست هایی را باید در دولت سیزدهم در 
قبال بازار فوالد دنبال کنند؟ انتظارات شما در 

این حوزه ها چیست؟

 در حال حاضر خرید و فروش محصوالت فوالدی از 
طریق بورس صورت می پذیــرد و این موضوع نقش 
کنترل و جلوگیری از فســاد در بازار بورس را بسیار 
پررنگ می کند. بورس کاال بایســتی بسیار شفاف و 
بدون نفوذ بوده و بتوانــد محیط امنی برای خرید و 

فروش محصوالت به وجود بیاورد.

 عدم ثبات در نرخ ارز نگرانی های فراوانی برای فعاالن 
صنعت به همراه دارد. در حال حاضر خالء زیادی در 
ارتباطات وزارت صمت، اقتصاد و بورس کاال وجود دارد.

افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت مواد اولیه شــده 
و قیمت شــمش فوالدی را افزایش داده است. اخیراً 
قیمت قراضه و آهن اسفنجی در داخل کشور افزایش 
زیادی داشــته و این موضوع منجر به افزایش قیمت 

شمش فوالدی و محصوالت نوردی شده است.

انتظــار اســت وزارت صمــت و اقتصــاد بــا ایجاد 
هماهنگی های الزم موانع را شناسایی نمایند و وزارت 
صمت قبل از ورود به صنعت و ارائه بخشــنامه ها به 

مسائل کالن اقتصادی توجه داشته باشد.

 شرکت زنجیره فوالد در حال حاضر با کدام مشکالت 
فوری دســت و پنجه نرم می کنند که مسئوالن و نهادهای 

دولتی باید برای این مشکالت چاره اندیشی کنند؟

مهمتریــن مانع در حال حاضر عدم وجود زیرســاخت ها و کمبود 
عوامل تولید اســت؛ خصوصاً انرژی برق که با کمبود آن در ماه های 
اخیــر ضربــات جبران ناپذیری به صنعت فوالد وارد آمده اســت و 
در صورت عدم رفع کامل مشــکالت تامین بــرق، امکان تعطیلی 

واحد های نورد و فوالدی در کشور بسیار باال است.

 مســئله دیگر مشــکل تامین آب اســت، با توجه به کاهش منابع 
زیرزمینی، تمایل شــرکت های فوالدی به تامیــن آب مورد نیاز از 
طریق حفر چاه به دلیل توجه به مسئولیت های اجتماعی کمتر شده 
اســت. در این حوزه انتظار است تصفیه آب فاضالب و در دسترس 

قرار دادن آن برای استفاده صنایع آب بر مدنظر قرار گیرد.

 رفع انحصار در بازار فوالد و شــفافیت بازار یکی دیگر از انتظارات 
است. اصوال بایســتی در بازار رقابتی شرط و شروطی برای فعالیت 
وجود نداشته باشد یا اگر محدودیتی برقرار شده برای تمامي صنایع 

همزمان برقرار باشد.

مهمترین مانع در 
حال حاضر عدم 

وجود زیرساخت ها 
و کمبود عوامل 

تولید است؛ 
خصوصاً انرژی برق 
که با کمبود آن در 

ماه های اخیر ضربات 
جبران ناپذیری به 
صنعت فوالد وارد 
آمده است و در 
صورت عدم رفع 
کامل مشکالت 

تامین برق، امکان 
تعطیلی واحد های 
نورد و فوالدی در 
کشور بسیار باال 

است



گفت وگـو

40

ان
یر

د ا
وال

ن ف
دگا

کنن
ید

تول
ن 

جم
ه ان

ری
ش

ن

معاون بازرگانی گل گهر در گفت وگو با چیالن:معاون بازرگانی گل گهر در گفت وگو با چیالن:

تأمین مواد اولیه فوالدسازان داخلی تأمین مواد اولیه فوالدسازان داخلی 
اولویت گل گهر استاولویت گل گهر است

حسین شاهمرادی معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی گل  گهر در گفت وگو با چیالن، ضمن اشاره به چالش گل گهر در حوزه تأمیــن 
سنگ آهن، به خط مشی این شرکت بزرگ معدنی و صنعتی نیز پرداخت و گفت: خط مشی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در حوزه فروش 
و توزیع محصوالت تولیدی، در مرحله اول تامین خوراک کارخانجات فوالدی داخل کشور است. وی همچنین اظهار داشت: با وجود اینکه حدود 
33 درصد از کنسانتره تولیدی داخل کشور توسط گل گهر تولید می شود اما فقط 9 میلیون تن از سنگ آهن آن از معدن شماره یک گل گهر 

تامین می شود و 70 درصد نیاز گل گهر از بازار آزاد تامین می شود.

بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی گل  گهر  به گزارش چیالن، معاون 
گفت: توزیع ذخایر سنگ آهن گل گهر متناسب با میزان سرمایه گذاری، 
تولید و نیاز کارخانجات فرآوری این منطقه انجام نپذیرفته و این مسئله 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر را مجبور کرده تا بخشی از سنگ آهن 
خام مورد نیاز خود را از خارج از منطقه تامین کند که این موضوع قیمت 
تمام شده محصوالت شرکت را به شدت افزایش و میزان تولید این شرکت 

را تحت تاثیر قرار می دهد.

معاون بازرگانی گل گهر گفت: با توجه به کسری سنگ آهن خام، اگر 

و  جدید  معادن  اکتشاف  بخش  در  الزم  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی 
استخراج آن انجام نشود، در آینده ای نزدیک مشکل تأمین سنگ حادتر 

خواهد شد.

نگاه توسعه ای در گل گهر

معاون بازرگانی شرکت گل گهر گفت: گل گهر یک شرکت توسعه محور 
است و نگاه توسعه ای مدیران و سهامداران آن طی دو دهه اخیر رشد 
قابل توجه این شرکت و افزایش جایگاه آن در بازار سرمایه را به دنبال 

داشته است.
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با توجه به کسری 
سنگ آهن خام، 
اگر برنامه ریزی و 

سرمایه گذاری الزم 
در بخش اکتشاف 

معادن جدید و 
استخراج آن انجام 
نشود، در آینده ای 

نزدیک مشکل 
تأمین سنگ حادتر 

خواهد شد

خط مشی شرکت 
معدنی و صنعتی 

گل در حوزه فروش 
و توزیع محصوالت 
تولیدی، در مرحله 
اول تامین خوراک 
کارخانجات فوالدی 

داخل کشور است که 
بسیار به آن پایبند 

است. این روش 
ضمن کمک به ایجاد 
ارزش افزوده باالتر، 
در مسیر چشم انداز 
تولید 55 میلیون تن 
فوالد در کشور است

و  فوالد  تامین  زنجیره  رصد  و  مطالعه  با  افزود:  وی 
تحلیل بازار، برنامه ریزی الزم جهت توسعه شرکت گل 
تفاهمنامه  امضاء  است.  اجرا  دست  در  و  تدوین  گهر 
سرمایه گذاری پنج میلیارد دالری فیمابین وزارت صمت 
و شرکت گل گهر که در اوایل سال جاری منعقد شد، 

گواه این ادعاء است.

 36 شامل  تفاهمنامه  این  گفت:  ادامه  در  شاهمرادی 
طرح برزگ اقتصادی با محورهای تکمیل زنجیره ارزشی 
فوالد، ورود به بازارهای جدید، تنوع جغرافیایی، توسعه 
… است. قطعا اجرای  اکتشافات و  زیرساخت، توسعه 
چنین طرح هایی موجب پیشرفت و آبادانی کشور، ایجاد 

اشتغال پایدار و توسعه زیرساخت های کشور می شود.

بر  عالوه  کرد:  عنوان  گل گهر  شرکت  بازرگانی  معاون 
این ورود گل گهر به سرمایه گذاری در استان سیستان 

عملی  شرکت  مدیران  جهادی  دید  با  که  بلوچستان  و 
استان  این  توسعه  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  به  شده است، کمک شایانی 

کم برخوردار خواهد کرد.

اولویت حوزه فروش و توزیع گل گهر: تأمین مواد اولیه فوالدسازان 
داخلی

معاون بازرگانی شرکت گل گهر تاکید کرد: خط مشی شرکت معدنی و 
صنعتی گل در حوزه فروش و توزیع محصوالت تولیدی، در مرحله اول 
تامین خوراک کارخانجات فوالدی داخل کشور است که بسیار به آن 
پایبند است. این روش ضمن کمک به ایجاد ارزش افزوده باالتر، در مسیر 

چشم انداز تولید 55 میلیون تن فوالد در کشور است.

شاهمرادی تصریح کرد: بر مبنای این خط مشی و با هدف رفع نیاز داخل 
کشور، گل گهر در سال جاری تقریبا تمام گندله و کنسانتره فروش رفته 

اختیار  در  وزارت صمت  با سهمیه بندی  مطابق  را  خود 
شرکت های فوالدی قرار داده است. هر چند به دلیل 
وجود مازاد گندله در کشور، کاهش تولید کارخانجات 
گندله  ذخیره  همچنین  و  برق  قطع  از  ناشی  فوالدی 
در  محصول  این  برای  تقاضا  شرکت ها،  برخی  توسط 

کشور کاهش یافته است.

عملکرد فروش گل گهر در نیمه نخست امسال

وی خاطرنشان ساخت: شرکت گل گهر در شش ماهه 
نخسا سال جاری، موفق به فروش 6،620،000 تن انواع 
محصوالت شامل 5،135،000 تن گندله، 1،480،000 
تن کنسانتره و مقداری اندکی نرمه گندله شده است. 
به 238  ماه  این شش  در  فروش شرکت  ریالی  ارزش 
هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته رشد 128 درصدی را نشان می دهد. محصوالت 
این شرکت بخش عمده ای از خوراک حداقل 16 کارخانه  

فوالدی داخل کشور را تامین می کند.

سهم گل گهر از تولید کنسانتره و گندله کشور

و  از کل کنسانتره  شاهمرادی گفت: حدود 33 درصد 
25 درصد از کل گندله کشور در کارخانجات فرآوری 
تولید  و گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

می شود. البته سهم گروه گل گهر از تولید کشور در بخش 
این شرکت  لذا  کنسانتره 43 و گندله 33 درصد است. 
کارخانجات  گندله  و  کنسانتره  نیاز  از  عمده ای  بخش 
فوالدی کشور را تامین می کند و نقش بی بدیلی در تامین 

زنجیره فوالد کشور ایفا می کند.

چالش تامین سنگ آهن خام

حسین شاهمرادی تأکید کرد: با توجه به اینکه حدود 33 
تولیدی داخل کشور توسط گل گهر  از کنسانتره  درصد 
تولید می شود، این حجم از تولید مستلزم تامین حداقل 
28 میلیون تن سنگ آهن خام است که در حال حاضر 
فقط 9 میلیون تن آن، از معدن شماره یک گل گهر که 
شده،  واگذار  گل گهر  به  ایمیدرو  توسط  آن  بهره برداری 
تامین می شود و ما مجبور هستیم حدود 70 درصد مابقی 

نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنیم.

گل گهر،  معدنی  منطقه  باقی مانده  ذخایر  داد:  ادامه  وی 
حدود 780 میلیون تن است که از این مقدار بر اساس قراردادهای موجود 
با ایمیدرو کمتر از 200 میلیون تن بطور مستقیم و غیر مستقیم در 
اختیار گل گهر قرار می گیرد. به نظر می رسد توزیع ذخایر سنگ آهن 
گل گهر متناسب با میزان سرمایه گذاری، تولید و نیاز کارخانجات فرآوری 
این منطقه انجام نپذیرفته و این مسئله گل گهر را مجبور کرده تا بخشی 
از سنگ آهن خام مورد نیاز خود را از خارج از منطقه و حتی استان 

کرمان تامین کند.

کم توجهی به اکتشاف و استخراج سنگ آهن در سالیان اخیر

معاون بازرگانی گل گهر خاطرنشان ساخت: اکتشاف و استخراج سنگ 
آهن مستلزم سرمایه گذاری کالن و زمان بر است و متاسفانه در سال های 
ذخایر  اینکه  است. ضمن  گرفته  قرار  کم توجهی  مورد  این حوزه  اخیر 
یا  و  دولت  اختیار  در  معدنی  پهنه های  و  آهن  سنگ 
را  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  توان  که  بوده  اشخاصی 
نداشته و لذا توسعه این بخش به عنوان اولین حلقه از 
خود  دست  پایین  حلقه های  با  متناسب  فوالد،  زنجیره 

صورت نگرفته است.

صورت  پیش بینی های  اساس  بر  داد:  ادامه  شاهمرادی 
گرفته در موازنه زنجیره تامین 55 میلیون تن فوالد در 
افق 1404، با کسری سنگ آهن خام مواجه هستیم و اگر 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری الزم در بخش اکتشاف معادن 
جدید و استخراج آن انجام نشود، در آینده ای نزدیک مشکل 
تامین سنگ حادتر و مجبور به واردات آن خواهیم شد.

سرمایه گذاری گل گهر در حوزه اکتشاف

شرکت  داشت:  اظهار  پایان  در  گل گهر  بازرگانی  معاون 
معدنی و صنعتی گل گهر در زمینه اکتشافات، در سال های 
انجام داده و اخیرا نیز در  اخیر فعالیت های قابل قبولی 
جهت تامین تجهیزات و نوسازی و توسعه ناوگان حفاری 
که یکی از مشکالت اساسی این حوزه است، اقداماتی را 
آغاز کرده و امیدوار است با سرمایه گذاری در این بخش 
و ورود دانش و تکنولوژی جدید به شناسایی و اکتشاف 

ذخایر جدید و رشد این حوزه کمک کند.
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معاون خرید ذوب آهن اصفهان در خصوص تامین مواد اولیه این 
شرکت به خبرنگار چیالن گفت: متاسفانه در تامین مواد اولیه 
همچنان مشکالت عدیده ای وجود دارد و هنوز اتفاق خاصی که 
بتوان حداقل روزنه ای از امید در حوزه تأمین پایدار مواد اولیه در 

آن دیده شود، رخ نداده است.

صالحی در گفت وگو با چیالن تشریح کرد:صالحی در گفت وگو با چیالن تشریح کرد:

چالش های ذوب آهن از چالش های ذوب آهن از 
تأمین سنگ تا قیمت زغالتأمین سنگ تا قیمت زغال

محمدجعفر صالحی افزود: سهمیه 1 میلیون و 750 هزار تنی سنگ آهن 
دانه بندی ذوب آهن علی رغم پیگیری های روزانه ما هنوز محقق نشده و 
علی رغم مصوبه هیئت دولت، این سهمیه گرفتار تیر غیب شده است. 
ذوب آهن نه از یارانه انرژی سهمي دارد و نه از مواد اولیه؛ لذا شرایط 

تأمین مواد اولیه ذوب آهن بسیار شکننده است.

استفاده از گندله به جای سنگ

معاون خرید ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با چیالن گفت: متاسفانه 
بدلیل نوسانات قیمتی و مشکالت مربوط به حوزه تأمین، به جای استفاده 
از سنگ به مصرف گندله روی آورده ایم. در حال حاضر شاهد رقابت مخربی 
بر سر خرید سنگ آهن درشت دانه هستیم و این امر، کار ذوب آهن برای 
تأمین مواد اولیه خود را دشوار کرده است. کنسانتره سازان و شرکت هایی 
نظیر گل گهر هم به دنبال خرید این نوع سنگ آهن هستند و این رقابت، 
وضعیت تأمین مواد اولیه شرکت ذوب آهن اصفهان را پیچیده تر کرده است.

سیستم های  از  ناشی  را  اولیه  مواد  تامین  در  مشکالت  این  بروز  وی 
غیرکارشناسانه سبب  تصمیم گیری های  گفت:  و  خواند  غیرکارشناسانه 

شده معادن ما همگی به سمت تولید کنسانتره بروند. بین قیمت سنگ و 
کنسانتره تفاوت هایی وجود دارد و به خاطر استفاده از این تفاوت، معادن 
عمدتاً به سمت کنسانتره سازی حرکت کرده اند و این امر تأمین سنگ 
آهن ذوب آهن را با چالش جدی مواجه ساخته و این شرکت به مصرف 

گندله روی آورده است.
وی ادامه داد: بروز این چنین مسائلی سبب ایجاد رقابت ناسالم در بازار 

می شود و طبعا سبب بروز فاجعه در زنجیره فوالد هستیم.
ضرورت برخورد تخصصی با مسائل زنجیره فوالد

به صورت  نیاز است که  اظهار داشت:  معاون خرید ذوب آهن اصفهان 
تخصصی تر با این مسائل برخورد شود. مشکالت متعددی در زنجیره تولید 
فوالد ما وجود دارد. لذا برای پایان دادن به این موضوع باید تصمیم های 
کارشناسانه گرفت. می بایست شرکت های فوالدی اطمینان خاطر داشته 
باشند که مواد اولیه آنها در زمان مناسب تامین خواهد شد تا بتوانند بدون 

دغدغه ذهنی به تولید محصوالت خود اقدام کنند.
عرضه اختصاصی سنگ آهن دانه بندی

وی در پاسخ به این سوال چیالن که آیا ذوب آهن آمادگی این را دارد 
که مواد اولیه خود را از طریق عرضه اختصاصی سنگ آهن دانه بندی در 
بورس کاال تأمین کند، گفت: ما آمادگی الزم برای انجام این کار داریم اما 

قانون های پیچیده مانع برای این کار ایجاد کرده است.
صالحی ادامه داد: ما دو معدن برای انجام عرضه اختصاصی داریم یکی 
تولید  موانع  رفع  قانون   35 ماده  اما  سنگان؛  دیگری  و  گز  چاه  معدن 
رقابت پذیر مانع این کار است و ما می بایست مواد اولیه خود را از طریق 

مزایده و بورس تأمین کنیم.
عدم کاهش قیمت سنگ آهن

وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت سنگ آهن در داخل کشور همگام 
با قیمت های جهانی کاهش یافته است، گفت: قیمت سنگ آهن در بازار 
داخل اصاًل کاهش نیافته است. متاسفانه هنگامي که قیمت های جهانی 
سنگ آهن صعودی می شود ما را با دنیا مقایسه می کنند اما در زمان 

کاهش قیمت سنگ آهن این اتفاق نمی افتد.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان افزود: در کنار بحث قیمت ها و رقابت مخرب 
در بازار داخلی، کاهش موجودی مواد اولیه همچنان ما را اذیت می کند.

قیمت زغال داخلی نباید افزایش یابد
صالحی در خصوص افزایش قیمت زغال سنگ و کک در بازارهای جهانی 
زیادی  افزایش  وارداتی قیمت زغال  مواد گفت: در بخش  این  تامین  و 
داشته است و همین مسئله سبب می شود ما در تامین مواد وارداتی با 
مشکل مواجه شویم. خوشبخاته مواد اولیه سه ماه سوم سال را تامین 

کرده ایم و از این بابت فعال مشکلی نداریم.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت: این روز ها زمزمه ای مبنی بر افزایش 
قیمت زغال داخلی به گوش می رسد و بهانه این افزایش قیمت نیز افزایش 
قیمت جهانی این محصول عنوان می شود. متاسفانه کیفیت زغال داخلی 
اصال قابل قیاس با مشابه خارجی آن نیست به دلیل هم کیفیت پایین 
است که ما مجبوریم بخشی از نیاز خود را وارد کنیم. ما تاکنون به خوبی 
از معادن زغال سنگ داخلی حمایت کرده ایم و حاشیه سود شرکت های 
زغال سنگ بورسی باالتر از 50 درصد است. این شرکت ها نباید انتظار 
داشته باشند سرمایه گذاری آن ها برای استخراج بیشتر از محل افزایش 
قیمت فروش حاصل شود، بلکه سودآوری آن ها باید از محل فروش باشد 

و سرمایه گذاری را باید از منابع دیگری تأمین کنند.
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عباسعلی ناصحی، مدیرعامل مجتمع فوالد دشتستان در گفت وگو 
برای  گرم  ورق  اختصاصی  عرضه  در  داشت:  اظهار  چیالن  با 
تولیدکنندگان ورق سرد و همین طور موضوعاتی مثل پرمیوم ها، 
باید وحدت رویه و دستورالعمل های واحد وجود داشته باشد تا 
عدالت در زنجیره فوالد رعایت شود و زیان به برخی حلقه های 
تولید تحمیل نشود. وی در این گفت وگو آخرین وضعیت تولید و 

طرح های توسعه فوالد دشتستان را نیز تشریح کرد.

مدیرعامل فوالد دشتستان در گفت وگو با چیالن مدیرعامل فوالد دشتستان در گفت وگو با چیالن 
خواستار شد:خواستار شد:

شرایط عادالنه در تمام شرایط عادالنه در تمام 
حلقه های زنجیره فوالدحلقه های زنجیره فوالد

سازوکار عرضه اختصاصی ورق گرم عادالنه و سازوکار عرضه اختصاصی ورق گرم عادالنه و 
شفاف باشد شفاف باشد 

عرضه  گفت:  چیالن  خبرنگار  به  دشتستان  فوالد  مجتمع  مدیرعامل 
اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق سرد اگر به صورت عادالنه 
باشد و یک قانون و شیوه برای همه اعمال شود، بسیار عالی است و موجب 
رونق تولید در بخش پایین دسِت مقاطع تخت فوالدی و ثبات بازار ورق 
می شود. اما اگر عرضه اختصاصی بخواهد مجدداً تبدیل به ابزاری شود که 
هر شخص بتواند سالیق خود را به واسطه آن اجرایی کند، همان اتفاقات 

قبلی رخ خواهد داد و هیچ کمکی نخواهد کرد. 
ضرورت وحدت رویه در عرضه اختصاصی ورق گرم

ناصحی خاطر نشان ساخت: سازوکار شرکت فوالد مبارکه برای عرضه 
اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق سرد و همچنین سازوکار 

عرضه ورق سرد توسط شرکت هایی که ورق گرم را خریداری کرده اند، باید 
کاماًل مشخص و شفاف باشد.

وی ادامه داد: ظاهراً قرار است شرکت فوالد مبارکه اصفهان، به صورت اعتبار 
اسنادی، ورق گرم را در اختیار شرکت های تولیدکننده ورق سرد قرار دهد. 
ضوابط عرضه محصول توسط شرکت هایی که ورق گرم را خریده اند باید 
مبارکه  فوالد  از  اسنادی  اعتبار  به صورت  گرم  ورق  اگر  و  باشد  مشخص 
خریداری شده، تولیدکنندگان ورق سرد هم باید محصول خود را به صورت 

اعتبار اسنادی به تولیدکنندگان ورق گالوانیزه بفروشند.
ناصحی افزود: در قالب عرضه اختصاصی، نوردکار سهمیه خارج از بورس 
باید برای همه شرکت ها  دریافت می کند به همین دلیل ضوابط این کار 
تمام  بین  در  عدالت  تا  باشد  داشته  وجود  رویه  وحدت  و  شود  مشخص 

حلقه های زنجیره فوالد برقرار باشد.
مسئله پرمیوم ها باید حل شود

مدیرعامل فوالد دشتستان بیان داشت: در مورد پرمیوم ها یا مابه التفاوت هایی 
که در برخی محصوالت فوالدی به فروشنده پرداخت می شود، هم متأسفانه 
مشکالتی وجود دارد و هیچ گونه ضوابط خاصی برای آن درنظر گرفته نشده 
است. در این باره هم، هر شرکتی می تواند ادعای باال بودن هزینه داشته 
باشد و پرمیوم باال از خریدار بگیرد. ضوابط و مقررات دریافت پرمیوم ها باید 

مشخص، شفاف و عادالنه باشد.
وی ادامه داد: برخی از شرکت ها هم هزینه ای به عنوان هزینه سایر مشخص 
کرده اند که اگر به طور مثال، خریدار بخواهد با عرض 1000 بخرد، باید یک 
میزان هزینه بپردازد و اگر بخواهد با عرض 1250 خریداری کند، باید میزان 
هزینه دیگری بپردازد. به نظر می رسد هر شرکت برای خود قواعدی را دنبال 
می کند و هیچ نظارتی هم بر این قواعد نیست. به نظرم، شرکت فوالد مبارکه 
که بزرگ ترین تأمین کننده بازار ورق است، باید دستورالعمل واحد و مشخصی 

را تنظیم و به تمامي شرکت ها ابالغ کند.
در کل مسئله بسیار مهم این است که باید وحدت رویه وجود داشته باشد و 
شرایط برای تمام حلقه های زنجیره فوالد عادالنه باشد تا تمام بخش ها توسعه 

یابند و به تولیدکنندگان برخی حلقه ها زیان تحمیل نشود.
چالش تأمین مواد اولیه

مدیرعامل مجتمع فوالد دشتستان گفت: تنها انتظاری که ما از دولت داریم 
چرخیدن چرخ تولید و مانع زدایی برای رونق تولید است. از بهمن ماه سال 
گذشته تاکنون که پروانه بهره برداری فوالد دشتستان اخذ شده، با وجود 
این که ظرفیت کارخانه 384 هزار تن در سال، یعنی چیزی حدود 32 هزار 
تن در ماه است، ماهانه حدود 3200 تن سهمیه مواد اولیه، یعنی یک دهم 
ظرفیت، برای ما تعیین شده که در این مدت تنها حدود 9 تا 10 هزار تن 
از این سهمیه را توانسته ایم خریداری کنیم. بنابراین چالش تأمین مواد اولیه 

بسیار جدی است.
تنها تولیدکننده ورق های نازک گالوانیزه

مدیرعامل فوالد دشتستان گفت: از بهمن سال گذشته، خط تولید گالوانیزه 
این شرکت شروع به کار کرده است و خوشبختانه ما تنها تولیدکننده ورق های 
نازک گالوانیزه در ایران هستیم و تنها شرکتی هستیم که ورق گالوانیزه با 

ضخامت 2 میلی متر در کشور تولید می کند.
جزئیات افتتاح خط نورد سرد فوالد دشتستان

فوالد  سرد  ورق  تولید  خط  گفت:  چیالن  خبرنگار  به  پایان  در  ناصحی 
دشتستان نیز در حال احداث است. سالن این خط ساخته شده و دستگاه های 
الزم خریداری شده است و به یاری خداوند امیدواریم در سال 1401 این خط 
راه اندازی شده و شروع به کار کند. ظرفیت خط اسیدشویی ما 500 هزار تن 

و ظرفیت خط نورد سرد 250 هزار تن است. 
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نادر سلیمانی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
در گفت وگو با چیالن اظهار داشت: انتظار از وزارت صمت در دولت 
سیزدهم این است که به میثاق خود با فوالدسازان پایبند باشد؛ چرا 
که ظرفیت بزرگ تولید فوالد یک فرصت طالیی برای اقتصاد ایران 
است. نیمي از فوالد تولیدی کشور می تواند راهی بازارهای صادراتی 
شود وارزآوری باالیی برای کشور در شرایط تحریم داشته باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن فوالد در گفت وگو با عضو هیئت مدیره انجمن فوالد در گفت وگو با 
چیالن عنوان کرد:چیالن عنوان کرد:

فرصت طالیی ظرفیت تولید فرصت طالیی ظرفیت تولید 
فوالد برای اقتصاد ایران فوالد برای اقتصاد ایران 

عضو هیئت مدیره انجمن فوالد در خصوص انتظارات از دولت جدید گفت: 
دولت جدید می تواند از تجارب دولت های گذشته برای بهبود اوضاع فعلی 

استفاده کند.
سلیمانی گفت: از دولت سیزدهم انتظار می رود مانند دولت های گذشته به 
میثاقی که با فوالدسازان بسته بودند، پایبند باشد؛ به طور مثال زمانی که 
طرح جامع فوالد نوشته شد قرار بر این شد تا پایان سال 1404، تولید فوالد 
به 55 میلیون تن برسد؛ اگر در طول سال های آتی روند صعودی این طرح 
را در نظر بگیریم، می بینیم که تنها تولیدکنندگان فوالد بودند که علی رغم 

همه سالیق سیاسی دولت ها به این تعهد وفادار مانده اند.
فرصت طالیی برای اقتصاد ایران

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران عنوان کرد: اگر آمار 
فوالد را در سال 1399 مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد تولید 
فوالد به بیش از 30 میلیون تن رسید و تقریبا توسعه صنعت فوالد کشور 

منطبق با برنامه ای بوده که دولت برای فوالدسازان تدوین کرده است؛ بنابراین 
انتظار می رود که دولت جدید نیز به این میثاق همچون دولت های گذشته پایبند 

باشد.
وی ادامه داد: ظرفیت بزرگ تولید فوالد کشور یک فرصت طالیی برای اقتصاد 
ایران است و با توجه به این که مصارف داخلی فوالد در کشور در حال حاضر، حدود 
15 تا 17 میلیون تن است، نیمي از فوالد تولیدی در کشور می تواند راهی بازارهای 
صادراتی شود. با توجه به قیمت های فعلی فوالد، این میزان صادرات فوالد، ارزآوری 

زیادی برای کشور درپی خواهد داشت.
انتظارات فوالدسازان از وزارت صمت

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خاطرنشان ساخت: از وزارت 
صمت انتظار می رود که بتواند برنامه چشم انداز صنعت فوالد را محقق کند؛ البته 
رسیدن به برنامه تولید بیش از 30 میلیون تن فوالد بدین معنا است که تا حد 
زیادی در این امر موفق بوده و به تعهدات خود عمل کرده ولی باز هم اشکاالتی 

وجود دارد که می بایست برطرف شود.
سلیمانی گفت: مشکل اساسی در حال حاضر در بخش بازرگانی است. عدم تعادل 
در بحث عرضه محصوالت در بازار، موضوع قیمت گذاری در بازار و مشکالت 
مربوط به بورس کاال و یا مشکالت مربوط مواد اولیه، همه و همه مشکالتی است 

که باید برای برطرف شدن آن دنبال راه حل های اساسی گشت.
قیمت گذاری دستوری، راه حل نیست

وی ادامه داد: در حال حاضر علی رغم تولید و عرضه مناسب محصوالت در بحث 
قیمت مشکالتی وجود دارد. قیمت گذاری دستوری، راه حل مناسبی برای بازار 

نیست. برای تنظیم بهینه بازار باید از ابزارهای دیگر استفاده شود. 
وی افزود: وزارت صمت در بخش بازرگانی باید نگاه کارشناسانه تری داشته باشد. 
قیمت گذاری دستوری پالس منفی به بازار می دهد و سبب افزایش کاذب قیمت 

محصوالت خواهد شد.
توجه به بومی سازی و صرفه جویی ارزی

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: زمانی که در توسعه 
فوالد گام برمی داریم توجه به این موضوع که ارزبری تولید فوالد چه میزان است 
بسیار مهم است. در سال 1397 انجمن تولیدکنندگان فوالد به فکر بومي کردن 
قطعات و تجهیزات فوالدی افتاد و با تشکیل نمایشگاه و جشنواره ملی فوالد 
با محوریت بومی سازی و حمایت از تولید داخلی توانست کمک های بزرگی به 

داخلی سازی قطعات و تجهیزات کند.
وی ادامه داد: توجه به بومی سازی سبب صرفه جویی ارزی در کشور شد و علی رغم 
وجود تحریم ها ما توانستیم در آن برهه بر بسیاری از مشکالت و کمبودها فایق 
آییم. ضروری است که وزارت صمت حمایت بیشتری از تولیدکنندگان قطعات و 

تجهیزات به عمل آورد.
به  را  خاطر  اطمینان  این  می بایست  صمت  وزارت  و  دولت  گفت:  سلیمانی 
تولیدکننده داخلی بدهد که در صورت آزاد شدن واردات و احیای برجام، ورود 

قطعات خارجی باعث کسادی بازار آن ها نمی شود.
ضرورت توسعه معادن و زیرساخت حمل و نقل

سلیمانی توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای و هم چنین توسعه معادن را از نکات 
حایز اهمیت برشمرد و گفت: اگر بخواهیم چشم انداز 55 میلیون تن تولید فوالد 
را تا سال 1404 اجرایی کنیم به حداقل 165 میلیون تن برداشت از معادن نیاز 
داریم به همین دلیل، تمرکز بر اکتشاف ذخایر جدید یک ضرورت حتمي برای 
بخش معدن کشور محسوب می شود. از هم اکنون باید نگاه خاص تری به توسعه 
معادن سنگ آهن داشته باشیم تا بتوانیم رتبه جهانی خود را در تولید فوالد از 

رتبه ده به هشت برسانیم.
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و عضو  ایرانیان  غدیر  فوالد  مدیرعامل  فرشاد،  اسداهلل  مهندس 
هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت وگو با 
چیالن اظهار داشت: شرکت های مختلف زنجیره فوالد از قطعی 
پیاپی برق در تابستان امسال متضرر شدند. وی افزود: فوالدسازان 
کشور به دنبال قطع برق با کاهش تولید رو به رو شدند و این امر 
بر میزان تولید تأمین کنندگان مواد اولیه همانند کارخانجات آهن 
اسفنجی نیز تاثیرگذاشت چراکه آن ها نیز مي بایست میزان تولید 
آهن  نمي توان  طوالنی  مدت  برای  زیرا  دهند  کاهش  را  خود 

اسفنجی را انباشت کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
 فوالد ایران: فوالد ایران:

فوالد قربانی محدودیت فوالد قربانی محدودیت 
تامین گاز نشودتامین گاز نشود

کل کل مصرف گاز زنجیره فوالد فقط مصرف گاز زنجیره فوالد فقط 77 درصد  درصد 
مصرف کشور استمصرف کشور است

اسفنجی  آهن  رسته  نشست  آبان ماه  در  اخیراً  افزود:  ادامه  در  وی 
در انجمن فوالد برگزار شد و در این جلسه در خصوص پیش بینی 
این  گرفت.  صورت  بحث هایی  زمستان  فصل  در  گاز  محدودیت 
و  مي شود  آغاز  دی ماه  از  معموال  اخیر  سال های  در  محدودیت ها 
لذا برای پیشگیری از مشکالت ناشی از قطعی گاز همفکری شد تا 

تصمیمات الزم اتخاذ گردد.

مهندس فرشادگفت: در این جلسه مقرر 
شد همکاران اطالعات دقیق دیماند و 
مصرف گاز مجموعه خود را استخراج 
قرار  نیز  انجمن  اختیار  در  و  کرده 
دهند تا پیگیری الزم از طریق جلسات 
و  وزارتخانه صمت  با  انجمن  مشترک 
شود. انجام  گاز  ملی  شرکت  و  نفت 

کل مصرف گاز زنجیره فوالد فقط 
7 درصد مصرف کشور است

عضو هیئت مدیره انجمن فوالد گفت: 
با توجه به آمار ارائه شده توسط شرکت 
کشور  که  شده  بینی  پیش  گاز،  ملی 
در ایام پیک، حدود 200 میلیون متر 
مکعب در روز مجبور به کاهش مصرف 
باشد که این اقدام بدون برنامه ریزی 
صحیح و لحاظ نمودن اطالعات واقعی 
از همه صنایع، سبب آسیب جدی به 

تولید فوالد کشور مي شود.

این  بر  انجمن  برآورد  افزود:  وی 
است که اگر 23 میلیون تن آهن اسفنجی در سال تولید شود، پیک 
مصرفی گاز واحدهای احیاء مستقیم حدود 92 میلیون مترمکعب در 
این مقدار و در  تقریبا یک پنجم  روز است.  در بخش گندله سازی 
مصرف  سازی  گندله  معادل  تقریبا  هم  فوالدسازی ها  و  نورد  بخش 
بنابراین کل مصرف زنجیره فوالد حدود 54 میلیون  گاز وجود دارد. 
مترمکعب در روز مي رسد که معادل 7 درصد مصرف گاز کشور است.

فرشاد اضافه کرد: ترکیب  مصرف گاز در کشور به گونه ای است که 
پتروشیمی،  سوخت  درصد   9 پتروشیمی،  خوراک  درصد   11 حدود 
14 درصد مصارف خانگی، 52 درصد صنعت، 2 درصد کشاورزی، 4 
درصد تجاری، 6 درصد حمل و نقل و 7 درصد کل زنجیره فوالد را 
در برمی گیرد.  پس این ضرورت وجود دارد اطالعات دقیق و کاملی از 

وضعیت مصرفی خود را به وزارت خانه های صمت و نفت ارائه دهیم.

وی ادامه داد: مسئله ای که در این جلسه به عنوان شاه کلید حل مسئله 
مطرح شد، توزیع عادالنه مصرف گاز در کل کشور است. بنابراین اگر 
محدویتی نیز بخواهد در ماه های آتی اعمال شود، بایدکامال عادالنه بین 

همه صنایع تقسیم شود.

بخش خصوصی مي تواند به دولت در واردات گاز کمک کند

گفت:  هم  جایگزین  سوخت  پیشنهاد  خصوص  در  فرشاد  مهندس 
سوخت های جایگزین پیشنهاد جالبی نیست چرا که اکثر کارخانه های 
احیاء مستقیم، قابلیت مصرف سوخت دوگانه ندارند و اگر هم داشته 

باشند، در مصرف آن محدودیت هایی وجود دارد.

کمبود  جبران  برای  مي توان  گفت:  فوالد  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
گاز برنامه ریزی کرد به طور مثال دولت و یا بخش خصوصی را وارد 
عرصه کرد تا این بخش بتواند با کمک به دولت در خرید گاز از کشور 

ترکمنستان، کمبود گاز  صنایع شمال شرق کشور را جبران کند.

ترکیب  مصرف گاز 
در کشور به گونه ای 

است که حدود 
11 درصد خوراک 

پتروشیمي ، 9 درصد 
سوخت پتروشیمی، 
41 درصد مصارف 
خانگی، 25 درصد 
صنعت، 2 درصد 

کشاورزی، 4 
درصد تجاری، 6 

درصد حمل و نقل 
و 7 درصد کل 

زنجیره فوالد را در 
برمی گیرد
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مدیر عامل مجتمع فوالد آتیه خاور میانه در گفتگو مدیر عامل مجتمع فوالد آتیه خاور میانه در گفتگو 
با چیالن مطرح کرد:با چیالن مطرح کرد:

لزوم هماهنگی و هم صدایی لزوم هماهنگی و هم صدایی 
در تنظیم بازار فوالددر تنظیم بازار فوالد

سه مسئله اساسی نوردکاران
مهندس کریم سلمان پور، مدیر عامل مجتمع فوالد خاورمیانه در گفتگو با 
چیالن با اشاره به مسائل عدیده نوردکاران در زنجیره فوالد اظهار داشت: 
مشکل همیشگی کارخانجات نوردی، تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز خط 
تولید مي باشد که همواره دغدغه اصلی این کارخانجات مي باشد و طی 
سال های اخیر هم موضوع جلسات متعدد در وزارت صمت بوده است اما 
متاسفانه شیوه نامه های مختلف و گاهی متناقض، عرضه مواد اولیه نورد 
کاران را آشفته و سردرگم نموده و لذا توان برنامه ریزی را از مدیران این 

کارخانجات سلب کرده است.
وی به موضوع قیمت گذاری هم اشاره کرد و اظهار داشت:  مسئله بسیار 
سازوکارهای  و  نیاز  مورد  اولیه  مواد  گذاری  قیمت  شیوه  در  دیگر  مهم 
اولیه و محصوالت  ایجاد فاصله منطقی قیمت مواد  تعیین آن در جهت 
آیین  و  نامه ها  اخیر بخش  اشاره شد طی سال های  است. همانگونه که 

نامه های متعدد و متناقض به نوردکاران ابالغ گردیده و تأمین اقتصادی 
است.  نموده  مواجه  فراوان  مشکالت  با  را  کارخانجات  اولیه  مواد 
اخیر  مدت  طی  کاال  بورس  در  محصوالت  و  اولیه  مواد  قیمت گذاری 
منطقی نبوده و قیمت گذاری محصوالت به گونه ای صورت پذیرفته که 
نه تنها حاشیه سودی برای کارخانجات نوردی حاصل نمي شده بلکه در 
بسیاری از موارد، هزینه های تولید محصول را نیز پوشش نمي داده است.

سلمان پور مشکالت و موانع ایجاد شده بر سر راه صادرات محصوالت 
ارزی  تعهد  رفع  جهت  غیرمنطقی  صادراتی  نرخ های  تعیین  و  نوردی 
کارخانجات را مسئله مهم دیگر کارخانجات نوردی اعالم کرد و به چیالن 
گفت: با توجه به مشکالت تحریم و تعرفه های واردات کشورهای دیگر 
برای محصوالت تولید ایران، نرخ های صادراتی واقعی با نرخ های ثبت 
شده گمرک همخوانی نداشته و مشکالت عدیده ای را برای کارخانجات 

نوردی ایجاد نموده است. 
مدت  میان  اجرای  امکان  فــوالد  بازار  تنظیــم  سیاست های 

داشته باشند
مدیر عامل مجتمع فوالد خاورمیانه در خصوص انتظارات خود از دولت 
و  اقتصاد  وزارت  وزارت صمت،  از  اصلی  انتظار  داشت:  اظهار  سیزدهم 
بورس کاال هماهنگی و همصدایی در تنظیم بازار فوالد کشور است. انتظار 
مي رود با شناخت دقیق و جامع زنجیره فوالد کشور، سازوکار منطقی و 
متناسب با شرایط اقتصادی و صنعتی بازار فوالد تنظیم و مشخص گردد 
و این سازوکار که منافع متعادل کل زنجیره های فوالد در آن دیده شده، 
مورد استناد تمامي مراجع ذیربط قرار گیرد ضمن اینکه باید به این نکته 
دقت شود که بازار فوالد و کل محصوالت مصرفی در نهایت تابع شرایط 
اقتصادی و تحت تأثیر سیاست های ارزی و بازارهای بین المللی است و 
لذا باید سازوکارهایی تعیین گردد که امکان اجرای حداقل میان مدت را 
داشته باشد و بتوان در طی مسیر، اصالحات الزم را انجام داده و به نظام 

متناسب با تامین توأمان منافع تولید کننده و مصرف کننده ختم گردد.
سلمان پور ادامه داد: همچنین از وزارت صمت و دولت جدید انتظار داریم 
جهت رفع موانع و مشکالت اساسی کارخانجات نوردی اهتمام بیشتری به 
کار گیرد و در تنظیم و تدوین آیین نامه های ابالغی و شیوه نامه ها، منافع 
متعادل و منطقی تمامي رسته های تولیدی با توجه به هزینه های تولید هر 
حلقه از زنجیره فوالد حفظ گردد و همچنین اقدامات مقتضی جهت تسهیل 
امر صادرات و به تبع آن ارزآوری که یکی از شریان های اصلی اقتصادی 
کشور است فراهم کند و مشکالت و موانع موجود تا حد امکان مرتفع گردد.

رشد 541 درصدی صادرات فوالد آتیه خاورمیانه
وی در خصوص وضعیت فعالیت و عملکرد شرکت فوالد آتیه خاورمیانه نیز 
به چیالن گفت: این کارخانه به عنوان یکی از شرکت های نوردی جنوب 
غرب کشور، با ظرفیت اسمي 450 هزار تن میلگرد آجدار از سایز 01 تا 
23 مطابق استاندارد های بین المللی محصوالت خود را به بازارهای داخلی 
و بین المللی عرضه مي نماید و حضور فعالی در حوزه تولید و صادرات 
میلگرد کشور دارد. همچنین فوالد آتیه خاورمیانه اولین کارخانه تولید 
کننده فوالد در شهرک های صنعتی کشور پیشگام و الگویی برای ترغیب 
سایر سرمایه گذاران در رونق بیش از پیش شهرک های صنعتی  مي باشد.

سلمان پور از رشد صادرات فوالد آتیه خاورمیانه هم خبر داد و افزود: این 
شرکت در نیمه اول سال جاری توانست علی رغم تمامي مشکالت مربوط به 
تحریم، کرونا و تأمین مواد اولیه، افزایش صادرات محصوالت خود به میزان 
145 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت نموده و با این افزایش 
چشمگیر، ضمن تثبیت حضور خود در بازارهای بین المللی، بیش از بیست 
میلیون دالر ارز آوری برای کشور ایجاد نماید. همچنین عالوه بر استمرار 
صادرات محصوالت کارخانه به مقاصد صادراتی قبلی، این شرکت موفق 
گردید محصول صادراتی خود را برای اولین بار به بازار اروپا نیز صادر نماید. 

مهندس کریم سلمان پور که اخیرا به عنوان مدیر عامل مجتمع 
فوالد آتیه خاور میانه معرفی شد، یکی از اشخاص با سابقه و خوشنام 
در صنعت فوالد به ویژه در حوزه مدیریت بازرگانی است. وی در 
گفتگو با چیالن، ضمن تشریح عملکرد این شرکت در نیمه نخست 
سال جاری، مشکالت اصلی کارخانجات نورد مقاطع طویل را بیان 
کرد و تنظیم بازار فوالد را در گرو تعادل منافع حلقه های مختلف 

زنجیره فوالد دانست.



مدیرعامل فوالد خراسان در گفتگو با چیالن مهم ترین مدیرعامل فوالد خراسان در گفتگو با چیالن مهم ترین 
انتظار فوالدسـازان از دولت جــدید را اعالم کرد:انتظار فوالدسـازان از دولت جــدید را اعالم کرد:

تسهیل صادرات و تامین تسهیل صادرات و تامین 
انــرژیانــرژی

رشد 140 درصدی فروش »فخاس«
مدیرعامل فوالد خراسان در گفتگو با چیالن از رکوردزنی های پی در 
پی در این شرکت سخن گفت و اظهار داشت: مجتمع فوالد خراسان، 
با انسجام و همدلی سهامداران، ذی نفعان، مدیریت و کارکنان، در آغاز 
سال 1400 شروعی پر فروغ داشت و در هر سه ماه نخست سال شاهد 
شکسته شدن رکورد در نواحی مختلف تولیدی خود، از گندله سازی، 
تولید آهن اسفنجی، تولید شمش و محصوالت نهایی بود به طوری که 
برخی رکوردها در هر ماه جا به جا شدند. در تابستان امسال، افت تولید 
بر اثر قطعی برق روند حرکت شرکت را متاثر ساخت اما در شهریور ماه 
با کاهش تدریجی قطعی ها، روند تولید به مدار اصلی خود بازگشت به 
طوری که همکاران من در مهرماه، بار دیگر سه رکورد تولید را شکستند 
و در تولید گندله، تولید آهن اسفنجی در یکی از نواحی احیاء مستقیم و 

نیز مجموع تولید آهن اسفنجی به رکورد جدید رسیدیم.
دکتر غفوری ادامه داد: از سویی و علی رغم همه تنگناها، شرکت در حوزه 
فروش و صادرات عملکرد قابل توجهی از خود به جا گذاشت، به طوری 
که جمع فروش محصوالت شرکت تا پایان تیرماه، 40689 میلیارد و 
آن  ریال  میلیون  و 659  میلیارد  که 14648  بوده  ریال  میلیون   996
مربوط به فروش صادراتی بوده است و این روند در ماه های اخیر با قوت 
بیش تر ادامه یافته است. رشد بیش از 140 درصدی فروش و افزایش 
درآمد حاصل از صادرات، موقعیت فوالد خراسان در بازار داخلی و نیز 

مقاصد صادراتی را تثبیت و تقویت کرده است.
تعهد به مسئولیت اجتماعی در فوالد خراسان 

فوالد  گفت:  کرونا  بحران  در  خراسان  فوالد  اقدامات  به  اشاره  با  وی   
نخست  ماهه  در شش  خود،  اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  خراسان 
امسال نیز توانست خوش درخشیده و با تامین و اهدای اکسیژن مورد 
نیاز مراکز درمانی نیشابور، مشهد و چندین شهر دیگر خراسان رضوی و 
برخی بیمارستان های کشور، در کنار کمک های انسان دوستانه خود به 
آسیب دیدگان معیشتی کرونا، هم تراز با اعتبار  اجتماعی خود در کنار 

مردم و مسئوالن در برابر همه گیری کرونا به ایفای نقش بپردازد.
خواسته های اصلی صنعت فوالد از دولت سیزدهم

درخواست های  از  یکی  را  صادرات  تسهیل  خراسان  فوالد  مدیرعامل 
فوالدسازان از دولت جدید دانست و به چیالن گفت: بخشی از  مشکالت 
صنعت فوالد کشور ازجمله تامین مواد اولیه، مدیریت عرضه و شفافیت 
بازار کاالیی، رونق بخش های پیشران )از جمله توسعه ساخت و ساز در 
کشور( از مسائلی است که شایسته توجه است و حمایت از این صنعت 
مادر و کلیدی، توجه بیشتر به آن¬ها را ایجاب مي کند اما اهمیت و 
لزوم صادرات صنایع کشور به  ویژه صنعت فوالد برای جبران بخشی از 
کاهش درآمدهای نفتی که در چند سال اخیر دچار شدیدترین تحریم ها 
بوده است، بسیار ویژه و حساس است. در سال های اخیر حتی برخی از 
سال ها شاهد فراتر رفتن رقم صادرات فوالد کشور نسبت به ارز حاصل از 
صادرات نفتی بوده ایم. این حاکی از اهمیت صنعت فوالد در چرخه اقتصاد 
کشور است. لذا بازار فوالد در حوزه صادراتی نیز دارای قدرت تاثیرگذاری 
قابل توجهی است و رفع موانع تجارت خارجی و تسهیل صادرات برای 
است. ویژه  اهتمام  و  توجه  شایسته  مسائل  از  فوالدی  صادرکنندگان 

البته در سال های اخیر، چالش دیگری نیز حوزه تولید، به ویژه تولید 
فوالدسازان را تحت تاثیر قرارداده و آن عدم تعادل تولید و مصرف انرژی 
و در نتیجه قطعی برق و در فصول سرد سال، قطع گاز واحد های تولیدی 
است که موجب وارد آمدن خسارات سنگین روزانه به زنجیره اقتصادی، 

به ویژه فوالدسازان شده است. 

دکتر کسری غفوری مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان، از مدیران 
جوان و موفق صنعت فوالد کشور است که از سال 1398 سکان 
مدیریت عالی بزرگ ترین مجتمع صنعتی شرق کشور را به دست 
گرفته است. او دانش آموخته مقطع دکتری مهندسی صنایع و 
نخست  سال  دو  طول  در  است.  تهران  در   1360 سال  متولد 
مدیریت وی بر این شرکت، شاخص هایی همچون بازدهی سهام، 
میزان فروش و نیز حوزه هایی نظیر توسعه منابع انسانی و تامین 
مواد اولیه در فوالد خراسان، رشد چشم گیری یافته و این امر در 
آینه عملکرد تولیدی این شرکت با ثبت ده ها رکورد تولیدی در 
طول دو سال گذشته بازتاب یافته است. فوالد خراسان در بحران 
پیشروترین مجموعه صنعتی  عنوان  به  پاندمي کرونا هم  فعلی 
خراسان در حوزه مسئولیت های اجتماعی به ایفای نقش پرداخته 

است. 
آن چه پیش روی شماست، گفت گویی است با این مدیر فوالدی 
کشور. وی در گفتگو با چیالن، عالوه  بر تشریح عملکرد فوالد 
خراسان در نیمه نخست سال جاری، به مسائل مهم پیش روی 
صنعت فوالد اشاره کرد و از انتظارات فوالدسازان از دولت سیزدهم 

گفت...
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گزارش چیالن از طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد 
با رویکرد اصالح سیاست های تنظیم بازار

»رفت و برگشت های« طرح فوالدی مجلس
طرح فوالدی مجلس، موسم به طرح »توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح سیاست های تنظیم بازار«، با موافقت نمایندگان برای بررسی 
بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شد. کلیات این طرح پیشتر در 23 دی ماه سال گذشته، در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان 
رسیده بود و مقرر شده بود که جزئیات آن مورد بررسی کمیسیون صنایع و معادن قرار گیرد. حاال مشخص شده که با تغییر دولت، دولت جدید در 
پی این است که در مورد این طرح اظهار نظر کند و به همین دلیل نمایندگان موافقت کردند که مجدداً »طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با 

رویکرد اصالح سیاست های تنظیم بازار« در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش چیالن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی 
27 مهرماه اظهار داشت: »طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با 
رویکرد اصالح سیاست های تنظیم بازار« دو شوری شده بود منتهی با 
تغییر دولت نظر دولت آن است که درباره این طرح اظهارنظر و نظرات 

خود را اعالم کنند.

نظر انجمن فوالد درباره طرح فوالدی مجلس

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران یکی از مخالفان طرح فوالدی مجلس 
در سال گذشته بود و بارها با طرح استدالالت کارشناسی، این طرح را 
در جلسات مختلف و همین طور از طریق نامه به کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس، مورد نقد قرار داده بود.

انجمن فوالد در زمستان سال گذشته رویکرد »ضدصادراتی« 
طرح فوالدی مجلس را مورد انتقاد قرار داده بود. این انجمن طی 
نامه ای تفصیلی به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن 
تشریح ایرادات طرح »توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد«، پیشنهادات 

اصالحی خود برای رفع نواقص این طرح را ارائه کرده بود.

ایرادات طرح مجلس  انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با برشمردن 
تأکید کرده بود که منوط کردن صادرات به عرضه کل تولید در بورس 
و  صادرات  مالیاتی،  معافیت  حذف  و  صادراتی  عوارض  وضع  کاال، 

ارزآوری فوالد کشور را به شدت محدود خواهد کرد.

انجمن فوالد در نقد طرح فوالدی مجلس گفته بود که مستثنی کردن 
صنعت لوله و پروفیل از مفاد این طرح )عرضه در بورس کاال( موجب 
دریافت ورق فوالدی به اسم تولید و فروش آن در بازار آزاد خواهد 
شد. انجمن فوالد گفته بود برای تنظیم بازار به نفع مردم بایستی بر 
عرضه حداکثری محصوالت نهایی همچون لوله و پروفیل که به دست 

مصرف کنندگان نهایی می رسد، تمرکز نمود.

انجمن فوالد همچنین خاطر نشان ساخته بود که شرکت های اصلی 
تولیدکننده فوالد بورسی هستند و الزام دارند در بودجه سالیانه خود، 
سهم صادرات را تعیین و برای تحقق آن بازاریابی و برنامه ریزی نمایند؛ 
لذا منوط کردن صادرات آنان به مازاد عرضه بر تقاضا در بورس کاال 
باشند،  صادرات  به  مجاز  داخلی  مشتری  نداشتن  درصورت  اینکه  و 

مشکالتی اساسی برای آن ها ایجاد خواهد کرد.

سایر مخالفت ها با طرح فوالدی مجلس

سال گذشته شرکت های فوالدی و سنگ آهنی نیز در نامه ای به رئیس 
مجلس در انتقاد به این طرح گفته بودند: »روند میان مدت و بلند 
در  فوالدی  قیمت محصوالت  نشان می دهد که  فوالد  قیمت  مدت 
و  بوده  از سطوح جهانی  زمانی کمتر  بازه های  داخل کشور در همه 
اساسا تدوین مقررات برای بازار فوالد بایستی به صورت شناور و خارج 

از فضای التهابی موقت باشد«.

زمستان سال گذشته، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
نیز طی نامه ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست 
کرده بود که تصویب طرح مجلس برای تنظیم بازار فوالد، از دستور 
کار مجلس خارج شود تا شیوه نامه تنظیم بازاری دولت که در حال 
اصالح و اجرا است، نتایج خود را نشان دهد و بازخوردهای مربوط به 
نتایج اجرای شیوه نامه، کسب شود. اتاق بازرگانی استدالل کرده بود که 
طرح فوالدی مجلس، نه تنها به حل مشکالت موجود کمکی نخواهد 
کرد بلکه ممکن است خود باعث ایجاد مشکالت جدیدی برای تولید و 

بازار فوالد کشور شود.

اتاق بازرگانی تهران در نامه خود نوشته بود: »بازار فوالد همچون سایر 
فلزات و صنایع معدنی، یک بازار پویا و مبتنی بر مولفه های مختلف 
اقتصادی نظیر قیمت جهانی، تورم انتظاری، نرخ ارز و… می باشد که 
نیازمند سیاستگذاری های شناور و چابکی در اتخاذ تصمیمات متناسب 
انعطاف  قدرت  قانون،  یک  تصویب  لذا  و  است  فوق  عوامل  تغییر  با 
از  را  بین المللی  و  داخلی  تحوالت  برابر  در  واکنش صحیح  اعمال  و 

سیاستگذاران و تولیدکنندگان سلب می کند«.

وزیر  وقت  معدنی  معاون  اسماعیلی  داریوش  حتی  که  است  گفتنی 
صمت به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس در سال گذشته 
با طرح فوالدی مجلس مخالفت کرده بود. نماینده دولت در جلسه 
تصویب کلیات این طرح گفته بود: هر قانونی که در مجلس تصویب 
می شود باید به تولید کمک کند و اگر قرار باشد قانونی برای تنظیم 
بازار فوالد تهیه شود باید برای تنظیم بازار مس، سرب و روی هم این 
کار را انجام دهیم. این طرح جامع نیست و شیوه نامه ای از سوی دولت 
برای تنظیم بازار فوالد تهیه شده است. طرح مجلس اختیارات وزارت 
صمت را در حوزه تنظیم بازار فوالد می گیرد و وزارت صمت با تصویب 

این طرح نمی تواند پاسخگوی مسائل بازار فوالد باشد.
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گامي مثبت در جهت ثبات بازار فوالد

آغاز عرضه اختصاصی ورق گرم برای نوردکاران
روز ششم مهرماه برای نخستین بار عرضه ای تحت عنوان »ورق گرم نوردکاران« از سوی شرکت فوالد مبارکه در بورس کاال صورت گرفت. این عرضه، 
حکم عرضه اختصاصی ورق گرم برای آن دسته از تولیدکنندگان ورق سرد را داشت که پیش از این محصوالت تولیدی خود را از طریق بورس کاال 

عرضه کرده اند. با این عرضه رسماً عرضه اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق سرد آغاز شد.

تولیدکنندگان  برای  گرم  ورق  اختصاصی  عرضه  چیالن،  گزارش  به 
ورق سرد، مدت ها درخواست نوردکاران ورق سرد و همچنین انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران بود. باالخره در مهرماه به این درخواست ها 
پاسخ مثبت داده شد، و عرضه »ورق گرم نوردکاران« توسط شرکت 

فوالد مبارکه در این راستا انجام شد.

تأمین بخشی از مواد اولیه تولیدکنندگان ورق سرد با عرضه 
اختصاصی

ظرفیت  درصد   60 تا  بعد  به  این  از  صمت،  وزیر  دستور  طبق 
تولیدکنندگان ورق سرد که پیش از این در بورس کاال عرضه داشته اند، 
ورق گرم از سوی فوالد مبارکه به صورت اختصاصی عرضه خواهد شد.

در مهرماه، بین 40 تا 50 درصد ظرفیت ماهانه این دسته از نوردکاران 
ورق سرد، ورق گرم در بورس کاال عرضه شد و این عرضه ها در راستای 
فعال سازی ظرفیت های خالی ورق سرد و ایجاد ثبات در بازار ورق ادامه 

خواهد داشت.

اولیه  مواد  اختصاصی،  عرضه های  این  از  استفاده  با  که  نوردکارانی 
خود را خریداری می کنند، مکلف اند که بیش از 90 درصد ورق گرم 

خریداری شده، ورق سرد در بورس کاال عرضه کنند.

پاسخ مثبت به یک درخواست مهم

پیش از این، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در تاریخ 20 شهریور طی 
نامه ای به دکتر سیدرضا فاطمي امین وزیر صمت، اجرایی شدن فوری 

مصوبات مربوط به عرضه اختصاصی ورق گرم برای تولیدکننــدگان 
عرضه  برای  فوالد  انجمن  پیگیری  بود.  شده  خواستار  را  سرد  ورق 

اختصاصی ورق گرم به بیش از یک سال پیش بازمی گردد.

انجمن فوالد در نامه خود عنوان کرده بود که عرضه اختصاصی ورق 
گرم، با جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و برقراری تناسب بین عرضه 
و تقاضا، منجر به عدم افزایش بی مورد قیمت در معامالت عمومي ورق 
گرم در بورس کاال می شود و به طور سیستماتیک افزایش عرضه ورق 

سرد و کاهش قیمت آن در بازار را در پی خواهد داشت.

اهمیت عرضه اختصاصی ورق گرم برای تولیدکنندگان ورق سرد

گفتنی است سال گذشته بیش از 40 درصد ظرفیت نصب شده کشور 
در حوزه ورق سرد که چیزی معادل تولید 2 میلیون تن است، خالی 
بود و عرضه اختصاصی ورق گرم، رونق تولید ورق سرد را درپی خواهد 
داشت. ورق سرد گلوگاه فعلی بازار فوالد کشور است و عرضه اختصاصی 
ورق گرم برای تولیدکنندگان این محصول، ثبات در بازار ورق و افزایش 

تولید ورق سرد را درپی خواهد داشت.

همان طور که گفته شد، نوردکارانی که از طریق عرضه های اختصاصی، 
مواد اولیه خود را خریداری می کنند، مکلف اند که بیش از 90 درصِد 
ورق گرم خریداری شده، ورق سرد در بورس کاال عرضه کنند. عرضه 
اختصاصی ورق گرم نوردکاران در صورتی موثر خواهد بود که افزایش 
عرضه منظم ورق سرد و کاهش قیمت آن به نفع مصرف کننده را درپی 

داشته باشد تا موجب افزایش تولید در صنایع پایین دستی شود.
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چیالن گزارش می دهد:
بومی سازی دو تجهیز مهم در فوالد غرب آسیا

پروژه ساخت غلتک های پشتیبان خطوط نورد سرد فوالد غرب آسیا با بهره گیری از دانش فنی مهندسان داخلی و تکیه بر ظرفیت های مجتمع صنعتی 
اسفراین با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور و رفع وابستگی به کشورهای صاحب این تکنولوژی با موفقیت انجام شد.

صنعتی  مجتمع  ساخت  پشتیبان  غلتک  اولین  چیالن،  گزارش  به 
اسفراین در خطوط نورد فوالد غرب آسیا تمامي تست های عملیاتی 
را با موفقیت پشت سر گذاشت. فوالد غرب آسیا همچنین موفق به 
عملیات  واحد  کوره های  داخلی(  )کالهک   inner cover بومی سازی 

حرارتی خود شد.

تأکید بر بومی سازی در دوره تحریم ها

از آنجایی که خرید غلتک پشتیبان با کیفیت باال در مدت زمان مناسب 
و با قیمت نازل با وجود شرایط تحریمي چالش ها و پیچیدگی هایی را 
به لحاظ آماده  به کاری خطوط تولید به وجود آورده بود،  با دستور 
مدیریت شرکت فوالد غرب آسیا، مطالعات مقدماتی و امکان سنجی 
به  اعتماد  و  مشارکت  با  جهانی  استانداردهای  حد  در  بومی سازی 

مجتمع صنعتی اسفراین سیاست گذاری و در دستور کار قرار گرفت.

»پاس کردن« تمام تست های عملیاتی

غلتک  اولین  استفاده  از  ماه  چندین  گذشت  از  پس  حاضر  حال  در 
پشتیبان ساخت مجتمع صنعتی اسفراین در خطوط نورد فوالد غرب 
است  بوده  موفقیت آمیز  تجهیز  این  عملیاتی  تمامي تست های  آسیا، 
و می توان گفت این عملیات بومی سازی، کشور را صاحب تکنولوژی 
ساخت غلتک های پشتیبان مورد استفاده خط نورد ورق فوالدی نموده 

است.

شایان ذکر است با توجه به رضایت بخش بودن نتایج، ساخت دو غلتک 
پشتیبان جدید مورد نیاز توسط فوالد غرب آسیا به مجتمع صنعتی 

اسفراین سفارش داده شده است.

همکاری فوالد غرب آسیا و مجتمع صنعتی اسفراین

همکاری کارشناسان و متخصصان فوالد غرب آسیا و مجتمع صنعتی 
اسفراین نقش بسیار مهمي در به ثمر رساندن این بومی سازی داشته 
چه  نداشت  وجود  متقابل  اعتماد  و  خودباوری  این  چنانچه  است. 
بوجود می آمد. می توان گفت  زمینه  این  در  عدیده ای  بسا مشکالت 
شیرینی بومی سازی در نتیجه آن نهفته است و آن لحظه ای که قطعه 

بومی سازی شده مورد استفاده قرار می گیرد همیشه لذت بخش است.

بومی سازی اینر کاور خط عملیات حرارتی فوالد غرب آسیا

همچنین فوالد غرب آسیا با بهره مندی از توان مهندسین و متخصصان 
خود و تکیه بر ظرفیت های شرکت دابو صنعت آمل که یک مجموعه 
داخلی به شمار می رود، با هدف جلوگیری خروج ارز از کشور و رفع 
وابستگی به کشور های صاحب این تکنولوژی، عماًل موفق به بومی سازی
inner cover  )کالهک داخلی( کوره های واحد عملیات حرارتی پس 

از تست های مختلف گردید.

خاطر نشان می شود کالهک داخل کوره حین پروسه تا دمای 1000 
درجه سانتیگراد تحمل دمایی خواهند داشت و این مهم  پس از انجام 
مورد  کامل  به طور  عملیاتی گرم  مرحله تست  و 5  تست های سرد 

بهره برداری قرار گرفت.

الزم به ذکر است با توجه به رضایت بخش بودن نتایج تست عملیاتی، 
ساخت 7 عدد کالهک داخلی کوره های خط عملیات حرارتی شرکت 
فوالد غرب آسیا با همکاری شرکت دابو صنعت آمل در دست اقدام 

قرار گرفت.
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برای سومین سال متوالی:
معرفی فوالد تاراز به عنوان واحد نمونه کیفیت استاندارد

شرکت فوالد تاراز برای سومین سال متوالی به عنوان واحد نمونه کیفیت استاندارد استان چهارمحال و بختیاری معرفی شد و روز شنبه 24 مهر در 
آیینی، مسئوالن این استان به پاس دستاوردهای این شرکت، تندیس نشان عالی استاندارد و لوح تقدیر به مدیر عامل این شرکت اهدا کردند.

مجیدنظری معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری در این 
آیین که با حضور مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی، مدیر کارخانه 
و دستیار مدیرعامل فوالد تاراز و تعدادی از مدیران این شرکت برگزار 
این استان را در شرایط تحریم،  تاراز در  شد، عملکرد شرکت فوالد 
شیوع کرونا و سایر تنگناهای اقتصادی ستودنی دانست و گفت: اینکه 
این واحد بر این مشکالت غلبه کرده و توانسته در جایگاه رفیعی قرار 

گیرد، نشان از مدیریت شایسته و هنرمندانه این مجموعه دارد.

اهمیت رعایت استانداردها در تولید محصوالت

مجید نظری با تبریک ایام خجسته ربیع االول سالروز آغاز والیت و 
امامت حضرت مهدی )عج( و روز ملی استاندارد، تصریح کرد: بی شک 
به  این شرکت  در  استاندارد موضوع مهمي است که  عملکرد مطابق 
خوبی رعایت شده و امید است همواره شاهد موفقیت های این شرکت 

باشیم.

معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در 
عرصه تولید و صنعت کار کردن بسیار سخت است و همدلی و هنر 
این است که در این فضا بتوان بهترین عملکرد را ارائه داد، خاطرنشان 
کرد: شرکت فوالد تاراز نمونه عینی این همراهی و هم افزایی و عملکرد 

هنرمندانه است.

نظری افزود: از دهه فجر سال 92 تا هفته دولت سال جاری 3 هزار و 
500 طرح با اختصاص5  هزار و 300 میلیارد تومان افتتاح شده که 

بسیاری از آن در حوزه صنعتی بوده است.

وی شیوع کرونا، وقوع بیش از یک دهه خشکسالی و مشکالت اقتصادی 
ناشی از تحریم ها را از مهم ترین چالش های استان چهارمحال بختیاری 
در سال های اخیر دانست و گفت: با این وجود تالش شد تا با همدلی 
و هم افزایی بر بخش زیادی از این مشکالت غلبه کنیم تا چرخ تولید و 

اقتصاد استان بچرخد.

نظری از کاهش بیش از 2 درصدی نرخ بیکاری استان در سال جاری خبر 
داد و گفت: نرخ بیکاری استان در پایان سال 99 به عدد 15.2 درصد رسید 
که این شاخص در پایان تابستان امسال به 13.4 درصد کاهش یافت.

وی خشکسالی و کمبود آب برای شهرک های صنعتی و شرب مردم 
از دیگر چالش های موجود برشمرد و گفت: در حال حاضر 100  را 

روستای استان به مدت روزی چهار ساعت آبرسانی سیار می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی چهارمحال و بختیاری، میزان همدلی و 
هم افزایی بین مردم و مسووالن استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: 
بر اساس همین همدلی در وقوع بحران ها و حوادث طبیعی، استان با 

کمترین خسارت و مشکل روبرو بوده است.

جایگاه شناخته شده محصوالت فوالد تاراز در بازار

مهندس حسین زاده عضو هیئت مدیره شرکت فوالد تاراز با اشاره به 
شرایط سخت حاکم بر بازار گفت: محصوالت تاراز در مدت بسیار کوتاه 
توانسته است به یک محصول برند تبدیل شود و جایگاه خودش را در 

بازار بدست آورد.

توسعه  اول  فاز  آینده  تابستان سال  پایان  تا  امیدواری کرد  ابراز  وی 
شرکت تاراز به بهره برداری برسد.

تولید محصوالت باکیفیت

مدیر عامل شرکت فوالد تاراز هم ضمن تبریک هفته استاندارد بیان 
با  تولید محصوالت  به  توجه  مهم شرکت،  استراتژی های  از  که  کرد 
کیفیت در تراز استاندارهای جهانی و متمایز با سایر رقبا است که این 
مهم با پشتوانه پرسنل متخصص و پرتالشمان و اعمال استانداردهای 
سختگیرانه محقق گردیده و موجب شده تا محصول با کیفیتی روانه 
بازار گردد که رضایت مشتری و خوشنامي در بازار ورق گالوانیزه کشور 

را به ارمغان آورده است.

گـــــزارش

57

w
w

w
.c

hi
la

no
nl

in
e.

co
m



چیالن گزارش می دهد:
رکوردشکنی بزرگ ترین شرکت فوالدی ایران با رفع محدودیت  

مصرف برق
در مهرماه سال جاری با رفع محدودیت های مرتبط با مصرف برق، با تولید 712 هزار تن تختال، رکورد جدیدی در زمینه تولید ماهیانه در ناحیه 

فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه اصفهان آن هم با یک روز زمان کمتر نسبت به رکورد قبلی ثبت شد.

به گزارش چیالن، کارکنان شرکت فوالد مبارکه اصفهان موفق به ثبت 
رکورد تولید 712 هزار تن فوالد در مهرماه سال جاری شدند. این در 
حالی است که پیش از این در فروردین ماه سال جاری و در مدت 31 

روز، رکورد تولید فوالد به میزان 700 هزار تن به دست آمده بود.

دستیابی به رکورد تولید روزانه 150 ذوب در فوالد مبارکه

عالوه بر رکورد خیره کننده تولید ماهانه، رکورد ذوب ریزی روزانه نیز 
پیاپی در سال  بار  برای چندمین  در واحد فوالدسازی فوالد مبارکه 

جاری شکسته شد.

غالمرضا سلیمي مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه با بیان این که برای چندمین بار پیاپی رکورد ذوب ریزی 
روزانه در واحد فوالدسازی فوالد مبارکه شکسته شد، اظهار داشت: 
در نخستین روز فروردین ماه امسال رکورد 140 ذوب، ششمین روز 
فروردین 141 ذوب، در 31 فروردین 144 ذوب، در 31 شهریورماه 
146 ذوب، در 5 مهر 147 ذوب و در 29 مهرماه 1400 موفق شدیم 
رکورد 150 ذوب روزانه را در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 

شرکت فوالد مبارکه به ثبت برسانیم.

و 150 ذوب  تولید  رکوردشکنی  مورد  در  وقتی  افزود:  ادامه  در  وی 
روزانه صحبت می کنیم، یک دنیا حرف پشت این اعداد و کلمات است 
این رکورد، همه قسمت های شرکت فوالد  به  برای دستیابی  چراکه 
مبارکه در حال حمایت از واحد فوالدسازی هستند تا این افتخارات 
رقم بخورد؛ لذا نقش مواد اولیه با تالش واحدهای خرید و آهن سازی، 
واحدهای پشتیبانی مانند حمل و نقل، انرژی و سیاالت، مدیریت های 
مختلف، واحد کنترل کیفی، پرسنل واحد فوالدسازی و بسیاری دیگر 

از همکاران در چنین رکوردهایی بسیار پررنگ است.

مبارکه  فوالد  شرکت  مداوم  ریخته گری  و  فوالدسازی  ناحیه  مدیر 
خاطرنشان کرد: کارکنان فوالد مبارکه در زمینه این رکودشکنی فعل 
خواستن را صرف کردند و بنده شاهد این موضوع هستم که در روزهای 
رکوردشکنی در کارگاه همه در حال دویدن و تالش برای رسیدن به 
هدف مشخص و مشترک هستند چراکه اوالً به خودباوری رسیده اند 
و دوماً در برنامه ریزی ها ابتکاراتی را به خرج داده اند تا به زودی شاهد 

رکوردهایی فراتر از رکورد موجود در حوزه تولید باشیم.

اهمیت رعایت مسائل ایمنی در تولید

غالمرضا سلیمي در ادامه اذعان داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته 
روز به روز در حال بهبود رکوردهای تولید هستیم اما هیچ گاه رعایت 
نخواهیم کرد چراکه  تولید  افزایش  و  را فدای سرعت  ایمنی  مسائل 
و سالمت  بوده  انسانی محور  یک صنعت سرمایه  فوالدسازی  صنعت 

منابع انسانی برای ما خیلی مهم است.

سلیمي تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته این اتفاق با همت، 
را داریم  این  افتخار  و  انگیزه و دغدغه مندی کارکنان صورت گرفت 
که اعالم کنیم هم در رکوردهای قبلی و هم در رکورد 29 مهر هیچ 
حادثه ای در روند تولید نداشتیم و این رکودشکنی نشان از هماهنگی 
با  تنها  تولید  از  مقدار  این  چراکه  دارد  انسانی  سرمایه های  دقت  و 

جابه جایی حدود هزار و 500 پاتیل ذوب روزانه قابل تحقق است.

پیش شرط های رکوردشکنی تولید

رکورد  این  تحقق  برای  نیاز  مورد  زمینه سازی های  ابرازداشت:  وی 
و  انسانی  نیروی  آموزش  توسعه،  و  افتاده  اتفاق  گذشته  سال های  از 
بسیاری از موارد دیگر جزو این زمینه سازی ها بوده است؛ عالوه بر این، 
تعمیرات نیز نقش به سزایی در افزایش میزان تولید روزانه داشته است؛ 
عوامل  جمله  از  و…  نسوز  تعمیرات  تعمیرات،  اجرای  و  برنامه ریزی 
موفقیت ما بوده که به کمک واحد تعمیرات و با حمایت های تعمیرگاه 

مرکزی شرکت فوالد مبارکه میسر شده است.

تبدیل تهدید به فرصت

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه اضافه 
کرد: محدودیت های تولید مانند محدودیت های انرژی در تابستان برای 
ما بسیار ناگوار بود ولی این محدودیت ها را به فرصت تبدیل کردیم 
و تعمیرات ساالنه خود را در این زمان انجام دادیم، به همین خاطر 
تجهیزات ما آماده به کار شده و توانستیم شاهد این رکورد در روزهای 

واپسین مهرماه و همچنین ثبت رکورد تولید ماهیانه باشیم.
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تغییرات مدیرییت شرکت های فوالدی در 
مهرماه 1400

نام شرکت:

فوالد مبارکه 
اصفهان

نام شرکت:

فوالد غدیر نی ریز

نام شرکت:

مجتمع فوالد ظفر 
بناب

نام شرکت:

فوالد آتیه 
خاورمیانه

نام شرکت:

شرکت ملی فوالد 
ایران

مدیرعامل جدید: 
محمدیاسر طیب نیا

مدیرعامل جدید: 
محسن مصطفی پور

مدیرعامل جدید: 
فرهاد نیک نفس

مدیرعامل جدید: 
کریم سلمان پور

مدیرعامل جدید: 
محمد آقاجانلو

مدیرعامل پیشین: 
حمیدرضا عظیمیان

مدیرعامل پیشین: 
محمدمهدی مستقیمی

مدیرعامل پیشین: 
حیدرعلی مردم خواه

مدیرعامل پیشین: 
عزیز قنواتی

مدیرعامل پیشین: 
علیرضا رشیدی

گـــــزارش

59

w
w

w
.c

hi
la

no
nl

in
e.

co
m



گـــــزارش

60

ان
یر

د ا
وال

ن ف
دگا

کنن
ید

تول
ن 

جم
ه ان

ری
ش

ن

بررسی آمار »ورلد استیل« توسط چیالن:

انجمن جهانی فوالد اشتباه آماری خود را اصالح کرد

چیالن اولین و تنها رسانه ای بود که در دو ماه گذشته با صراحت اعالم 
کرد که برآورد انجمن جهانی فوالد از تولید فوالد خام ایران اشتباه 
است. »ورلد استیل« میزان تولید فوالد خام ایران را در ماه اوت 2021 
)10 مرداد تا 9 شهریور( را 2.5 میلیون تن اعالم کرده بود، در حالی 
که در کل این دوره صنعت فوالد ایران گرفتار محدودیت های شدید 

ناشی از قطع برق بوده است.
تأثیر قطعی برق بر تولید فوالد ایران

خام  فوالد  تولید  دیگر،  اشتباه  گزارش  یک  در  فوالد  جهانی  انجمن 
ایران در ماه ژوئیه 2021 را نیز 2.6 میلیون تن اعالم کرده بود! چیالن 
پیشتر در بررسی آمار منتشر شده توسط »ورلد استیل« نوشته بود: 
گزارش های انجمن جهانی فوالد در مورد میزان تولید فوالد خام ایران، 
تأثیر قطعی برق بر میزان تولید فوالدسازان ایرانی را درنظر نگرفته و 
این انجمن باید در مورد شیوه تخمین خود از میزان تولید فوالد ایران 
تجدیدنظر کند. فوالدسازان ایرانی از نیمه تیرماه تا اواخر شهریور با 

محدودیت های شدید مصرف برق روبرو بودند.
آمار انجمن جهانی فوالد از تولید فوالد میانی ایران

سپتامبر  ماه  در  ایران  خام  فوالد  تولید  فوالد،  انجمن جهانی  توسط 
)10 شهریور تا 8 مهر(، 1.3 میلیون تن برآورد شده که کاهش 51.4 
درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد. »ورلد استیل« 
همچنین گزارش داده که تولید فوالد خام ایران در دوره 9 ماهه نخست 
سال 2021 میالدی با کاهش 8.6 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته به 19.3 میلیون تن رسیده است.

رشد 10.6 درصدی تولید فوالد میانی در جهان
ماهه  در 9  فوالد خام جهان  تولید  فوالد،  انجمن جهانی  گزارش  به 
نخست سال 2021، 1 میلیارد و 461 میلیون تن بوده که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل، رشد 7.8 درصدی را نشان می دهد.
از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که تولید فوالد 
خام چین )بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا( در 9 ماهه نخست سال 
2021، 805.9 میلیون تن بوده است. تولید فوالد چین در 9 ماهه 
تولید فوالد خام چین  افزایش داشته است.  امسال 2 درصد  نخست 
در ماه سپتامبر 73.8 میلیون تن بوده که کاهش 21.2 درصدی را 
نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد. چین در قالب سیاست های 
محیط زیستی سخت گیرانه، کاهش تولید فوالد را در سال 2021 دنبال 
می کند. در ماه سپتامبر برای چهارمین ماه پیاپی تولید فوالد چین 

کاهش یافت.
در ماه سپتامبر 2021، نسبت به ماه مشابه سال گذشته، رشد تولید 
ژاپن 25.6 درصد و رشد  تولید فوالد  آمریکا 22 درصد، رشد  فوالد 

تولید فوالد برزیل 15.3 درصد بوده است.
بنا به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد دنیا در ماه سپتامبر 
امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 8.9 درصد کاهش یافت و به 

144.4 میلیون تن رسیده است.
نمودار زیر تولید فوالد خام 10 تولیدکننده برتر فوالد دنیا در 9 ماهه 

نخست سال 2021 را نشان می دهد:

گزارش انجمن جهانی فوالد در مورد آمار تولید فوالد خام جهان در ماه سپتامبر و دوره 9 ماهه نخست سال 2021 منتشر شد. انجمن جهانی 
فوالد در این گزارش باالخره پس از دو ماه اشتباه متوالی در برآورد تولید فوالد خام ایران و نادیده گرفتن آثار قطعی برق فوالدسازان ایرانی، 
باالخره اشتباه خود را در گزارش ماه سپتامبر اصالح و اعالم کرد که تولید فوالد خام ایران در ماه سپتامبر 2021 با کاهش 51.4 درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته به 1.3 میلیون تن رسیده است.
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در راستای کربن زدایی در صنعت فوالد اروپا صورت گرفت

ککنسرسیــومینسرسیــومی
 برای توسعــه  برای توسعــه 
فـــوالد سبــزفـــوالد سبــز

متالواینوست، شرکت استخراج معادن و فوالدساز روسی با پرایمتالز 
میدرکس  کنسرسیوم  شریک  و  بریتانیایی  سنگین  صنایع  شرکت 
 )HBI-4( تکنولوژیز برای ایجاد یک کارخانه جدید تولید بریکت گرم

در کارخانه Lebedinsky GOK قرارداد بست.

این کارخانه در گوبکین روسیه واقع شده و طوری طراحی مي شود که 
ساالنه 2.08 میلیون تن HBI تولید کند. ویژگی های طراحی مدرن آن 
باعث کاهش مصرف انرژی و تاثیرات زیست محیطی مي شود. میزان 
سرمایه گذاری در ساخت این کارخانه بیش از 600 میلیون دالر برآورد 
شده است. این پروژه 375 شغل ایجاد می کند و انتظار می رود در نیمه 

اول 2025 به بهره برداری برسد.

در این واحد تولیدی جدید می توان به طور 100 درصد از هیدروژن 
بیشتر  کاهش  باعث  امر  این  که  کرد  استفاده  احیا  عامل  عنوان  به 
انتشار CO2 مي شود. میدرکس و پرایمتالز مسئول مهندسی، تامین 
تجهیزات اصلی فناوری و همچنین خدمات نظارتی این پروژه را بر 

عهده خواهند داشت.

مدیرعامل  و  رئیس  متالواینوست،  مدیرعامل  توسط  قرارداد  این 
یک  طی  پرایمتالز  مدیرعامل  و  پرایمتالز  اجرایی  معاون  میدرکس؛ 
مجمع رسمي بین هیئت های دولتی اتریش و روسیه در وین امضا شد.

شایان ذکر است که حجم تولید اضافی، موقعیت برتر متالواینوست را 
در بازار جهانی بریکت گرم HBI تضمین مي کند.

ناظم افندیف، مدیرعامل متالواینوست، در این خصوص اظهار داشت: 
را  تولید مشترک USM  و متالواینوست  دو کارخانه جدید ظرفیت 
دو برابر مي کنند و از 4.6 به 9 میلیون تن HBI در سال مي رسانند. 
این امر موقعیت ما را به عنوان تأمین کننده اصلی این عنصر مهم در 
انتقال به تولید فوالد سبز تقویت مي کند. این نقطه عطف مهمي در 

تالش های کربن زدایی جهانی در صنعت فوالد است.

بسیار  و میدرکس،  پرایمتالز  از تخصص شرکای خود،  ما  افزود:  وی 
قدردانی می کنیم و مشتاقانه منتظر اجرای مشترک پروژه با توجه به 

ضرب االجل خود هستیم.

 HBI-4 پروژه  گفت:  میدرکس  مدیرعامل  و  رئیس  مونتاگو  استفان 

موقعیت غالب متالواینوست را برای تأمین بریکت گرم صادراتی افزایش 
می دهد تا تقاضای فزاینده برای مواد فلزی کم کربن را برآورده کند. 
فناوری H2 ما گامي مناسب در راستای فوالدسازی سبز و خنثی سازی 

کربن است.

اتسورو هیرای مدیرعامل پرایمتالز تکنولوژیز اتریش در این خصوص 
ضمن  تا  می کند  کمک  فوالد  تولیدکنندگان  به  گرم  بریکت  گفت: 
نیز  را  کربن محصوالتشان  میزان  پذیری خود  رقابت  قدرت  افزایش 
کاهش دهند. ما به همراه شرکت های Alisher Usmanov زمینه را 
برای توسعه و حرکت مداوم به سمت متالورژی سبز اروپا ایجاد 

می کنیم.

این قرارداد جدید جایگاه فناوری احیا مستقیم MIDREX® را به عنوان 
فناوری برتر در بازار با سهم تولید 80 درصدی، بیش از پیش تثبیت 
مي کند. کارخانه جدید شامل کوره شفت میدرکس به قطر 7.15 متر 
و اصالح کننده میدرکس اختصاصی است که از مشعل های NOx برای 
احیای NOx استفاده مي کند. افزایش فشار باالی گاز باعث افزایش 
بهره وری کوره و کاهش مصرف انرژی مي شود. عالوه بر این دمنده 
گاز داغ دودکش نیز مصرف انرژی را کاهش مي دهد. همچنین، یک 
سیستم بازیافت نرمه داغ نیز در آن تعبیه خواهد شد. سیستم های 
نیز    DRIpax تخصصی  از جمله سیستم  و 2،  اتوماسیون سطح 1 

بخشی از پروژه هستند.

کارخانه میدرکس، بریکت گرم با کیفیت باال را با استفاده از فرآیند 
احیای مستقیم میدرکس مبتنی بر گاز طبیعی )MIDREX NG(  از 
گندله سنگ آهن تولید می کند که سازگارترین فناوری با محیط زیست 
فناوری های  با  مقایسه  در  مي باشد.  آهن  از سنگ  آهن  تولید  برای 
سنتی تولید آهن، ردپای کربن واحد MIDREX NG نسبت به تولید 
آهن در کوره بلند بیش از 50 درصد کاهش مي یابد. با جایگزینی گاز 
طبیعی با هیدروژن سبز، امکان کاهش بیشتر انتشار کربن در آینده 
این کارخانه جدید مي تواند در آینده تبدیل به واحدی  وجود دارد. 
شود که در آن ازصددرصد هیدروژن به عنوان عامل احیا استفاده شود.

 MIDREX :منبع

مترجم: دکتر کیوان جعفری طهرانی

گـــــزارش
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مهندس نوایی در گفتگو با چیالن:مهندس نوایی در گفتگو با چیالن:
خبرهای خوش خوارزمي در راه استخبرهای خوش خوارزمي در راه است

مصرف  خوارزمي مورد  مجموعه  تولید  کاتالیست های  گفت:  خارجی 
در صنایع فوالدی، واحدهای پتروشیمی، پاالیشگاهی و غیره از نظر 
کیفیت نه تنها به شهادت تست ها و نتایج عملکردی در واحد های 
صنعتی با نمونه خارجی برابری مي کنند، بلکه برتری مهم تر مجموعه 
این در  از  تولید کنندگان بزرگ جهان که پیش  به  خوارزمي نسبت 
بازار ایران حضور داشتند، نظارت لحظه به لحظه بر فرآیند بارگذاری، 
تا  صنعتـــی  مجتمع های  در  کاتالیست  عملکرد  نحوه  و  راه اندازی 
آخرین روز عملکرد کاتالیست در واحد مي باشد. مجموعه محصوالت 
تولیدی شرکت خوارزمي برای صنعت عظیم فوالد، شامل جاذب های 
سولفورزدایی و کاتالیست های ریفرمینگ احیاء مستقیم )DRI( است. 
کلیه این جاذب ها و کاتالیست ها پیش از این وارد مي شدند و به دلیل 
عدم پشتیبانی درست از سوی تولید کنندگان خارجی، بعضاً واحد ها 
را با مشکالت جدی مواجه مي ساختند. در حال حاضر کل نیاز صنعت 
فوالد در حوزه کاتالیست و جاذب از داخل تامین مي شود و کشور در 

این خصوص به خودکفایی کامل رسیده است.

نوایی در خصوص بازار صادرات این مجموعه افزود: ما به عنوان یک 
تولید کننده صاحب دانش فنی تولید محصوالتی با فناوری پیشرفته، 
همواره عالوه بر رفع نیاز بازار داخل نیم نگاهی به صادرات داشته ایم. 
عدم  و  داخلی  نیاز  تامین  خوارزمي به  تعهد  موجود،  درشرایط  البته 
ایجاد کوچکترین تاخیر در تحویل کاال به صنایع  کلیدی کشور و نیز 
عدم وجود بستر مناسب ازدیدگاه روابط  بین الملل جهت صادرات و 

مشکالت ناشی از تحریم ها این مهم را با تاخیر مواجه ساخته اند.

حفظ ساختار دانش بنیان 

وی به فعالیت های این شرکت در سایر صنایع هم اشاره کرد و گفت: سه 
گروه اصلی محصوالت تولیدی شرکت خوارزمي در دیگر صنایع شامل 
کاتالیست های زنجیره تولید متانول، آمونیاک و هیدروژن مي باشند 
که هم اکنون در بسیاری از واحد های پتروشیمي و پاالیشگاهی کشور 
مورد استفاده قرار گرفته اند و عملکرد رضایت بخشی را ثبت نموده  اند.

مجموعه  کرد:  خوارزمي اضافه  فناوری  گسترش  شرکت  مدیرعامل 
»پژوهش  واحد  تقویت  بر  عالوه  خود  فعالیت  سال های  در طول  ما 
و  توسعه« خود و ایجاد یکی از مجهزترین آزمایشگاه های کاتالیست 
در منطقه، ساختار »دانش بنیان« خویش را حفظ نموده و بهینه سازی 
را  جدید  محصوالت  تولید  فنی  دانش  توسعه  و  موجود  محصوالت 
همواره در اولویت فعالیت های خود قرار داده است. برخی از محصوالت 
راه  کارخانه  در  آنها  تولید  درحال حاضر خطوط  جدید خوارزمي که 
روغن  هیدروژناسیون  کاتالیست های  از  عبارتند  است،  شده  اندازی 
نباتی مربوط به صنایع غذایی، »رس فعال« مورد استفاده در صنایع 
پتروشیمی، »کاتالیست های واحد DMD« مجتمع های پتروشیمي و 
در  عمدتاً  که  نفتی  برش های  »هیدروتریتینگ«  کاتالیست های 

مجتمع های پاالیشگاهی به کار مي روند.

 یکی از مهم ترین اقدامات خوارزمی در سال های اخیر، اقدام به 
طراحی پایه و تفصیلی واحد سولفورزدایی در مجتمع های احیاء 
مستقیم مثل فوالد غدیر نی ریز و پارس فوالد سبزوار بوده است. 
هم اکنون واحد سولفوردایی غدیر نی ریز بیش از یک سال است 
که با بهترین عملکرد نسبت به  واحد های مشابه در حال فعالیت 

می باشد.

فرهنگ سازمانی مناسب، عامل اصلی موفقیت 

با  با چیالن  گفتگو  خوارزمي در  فناوری  گسترش  مدیرعامل شرکت 
اشاره به اهمیت نقش فرهنگ سازمانی، آن را یکی از دالیل موفقیت 
این شرکت طی سال های اخیر عنوان کرد و گفت: به نظرم مشتریان 
را  ما  شرکت  عملکرد  بیرون  از  که  خارجی  ناظران  و  کارفرمایان  و 
این  به  راجع  مي توانند  بهتر  اند،  کرده  مشاهده  اخیر  سال های  در 
پیشرفت ها و موفقیت ها اظهار نظر کنند اما از نگاه خود من و دیگر 
تیم  تا حدود زیادی مدیون  را  مدیران خوارزمی، ما موفقیت هایمان 
جوان و فرهنگ سازمانی درون شرکت هستیم. فرهنگی منحصر به فرد 
که در این سال ها توسط تیمي از جوانان پر انرژی و فرهیخته ایجاد و 

در سازمان تسری یافته است.

افتخـــارات خـــوارزمي فرهنگ  از  یکی  نوایی گفــت: یقیناً  حسن 
تمامي فعالیت های  است.  مشتری مداری و جلب رضایت مشـــتری 
آموزش،  پشتیبانی،  طراحی،  مهندسی،  خدمات  جمله  از  سازمان 
بازرسی، تست عملکرد و.... در راستای این رسالت سازمانی، با استفاده 
از آخرین روش های روز دنیا، در کوتاه ترین زمان ممکن و مهم تر از 
همه با بهره گیری از دانش فنی نیروهای متخصص، در قالب استراتژی 
»راهکار جامع« )Total Solution( در مجموعه خوارزمي انجام مي گردد.

خودکفایی کامل در کاتالیست های مورد نیاز صنعت فوالد

نمونه های  به  نسبت  داخلی  کاتالیست های  مزیت  خصوص  در  وی 
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تشکیل کنسرسیوم احداث مجتمع های سولفورزدایی

وی گفت: یکی دیگر از مهم ترین اقدامات خوارزمي در سال های اخیر، 
اقدام به طراحی پایه و تفصیلی واحد سولفورزدایی در مجتمع های احیاء 
مستقیم بوده است. خوارزمي با تجربه درخشان در تولید، بهینه سازی، 
در  سولفورزدایی  جاذب های  بارگذاری  حتی  و  عملکرد  بر  نظارت 
بزرگترین کارخانجات فوالدی  کشور، نیاز به  طراحی دقیق تر و رفع 
مشکالت موجود در طراحی واحد های سولفورزدایی پیشین را احساس 
نموده و با توجه به در اختیار داشتن دانش فنی جاذب ها و فرآیند های 
مربوطه، این مهم را در دو مجتمع فوالد غدیر نی ریز و پارس فوالد 
سبزوار به انجام رساند. هم اکنون واحد سولفوردایی غدیر نی ریز بیش 
از یک سال است که با بهترین عملکرد نسبت به  واحد های مشابه در 

حال فعالیت مي باشد.

وی افزود: پس از این دو پروژه  موفق، به منظور افزایش توان اجرایی 
واحد های  احداث  زمینه  در  تخصصی  اجرایی  بسته  یک  ایجاد  و 
سولفورزدایی مجتمع های احیاء مستقیم که نیازش به طور روزافزون  
در همه مجتمع ها احساس مي شود، کنسرسیومي تخصصی را همراه 
با  گروه صنعتی تقطیران ایجاد نمودیم که از صفر تا صد احداث این 
واحد ها را بر اساس نیازها و خواسته های هر مجتمع اجرا مي نماید. 
این کنسرسیوم در حال حاضر مشغول مذاکره با چندین مجتمع عظیم 
فوالدی برای انعقاد قراراد احداث EPC واحد سولفورزدایی آنهاست که 
انشاءاهلل به زودی خبرهای خوش اجرایی شدن این پروژه ها را به اطالع 

اهالی محترم صنعت فوالد خواهیم رساند.

انتظارات از دولت سیزدهم

متاسفانه  گفت:  نیز  سیزدهم  دولت  از  انتظارات  خصوص  در  وی 
تولیدکنندگان داخلی در شرایط موجود با مشکالت عدیده ای دست به 
گریبانند که انتظار مي رود دولت اقدامات عاجلی را برای رفع این موانع 
امروز متاسفانه ما حتی در خصوص  انجام رساند.  به  در کوتاه مدت 
نیازهای اولیه تولید مثل آب، برق و گاز طبیعی با مشکل روبرو هستیم. 
از سوی دیگر ایجاد موانع مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان که 
مقرر است برای رشد و شکوفایی مورد حمایت حداکثری باشند از یک 
سو و دشواری های ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه 
که فرآیند واردات را به گونه ای باورنکردنی طوالنی، هزینه بر و غیر 
اقتصادی نموده اند، از سوی دیگر از جمله موانع دیگری هستند که بر 

سر راه تولید کنندگان داخلی قرار گرفته اند.

در  کنونی  بحرانی  شرایط  از  عبور  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
اقتصاد، نیازمند حمایت حداکثری و  تسهیل فرآیند ها برای تولید 
است که در بسیاری از موارد، متاسفانه نه تنها این حمایت ها صورت 
روی  تراشی  مانع  و  اندازی  سنگ  تولید  مسیر  در  بلکه  نمي گیرند 
دولتی،  دستگاه های  و  نهادها  سوی  از  اقداماتی  چنین  مي دهد. 
خاک  و  آب  این  عشق  به  که  کارآفرینانی  در  موجود  انگیزه های 
تر  کمرنگ  و  کمرنگ  اند،  خریده  جان  به  را  تولید  دشواری های 
مي کند. انتظار مي رود که دولت جدید با رفع این موانع و اقدامات 
جدی، به موقع و حساب شده، بتواند در کوتاه مدت این موانع را رفع 

و مسیر تولید را آسان تر از پیش سازد.



مدیر عامل شرکت تولیدی و صنعتی گروه فوالدیار کوروش در گفتگو با چیالن:مدیر عامل شرکت تولیدی و صنعتی گروه فوالدیار کوروش در گفتگو با چیالن:

قیمت در کل زنجیره فوالد متناسب با قیمت جهانی باشدقیمت در کل زنجیره فوالد متناسب با قیمت جهانی باشد

آماده شدن خطوط  منتظر  و  مي باشد  آماده  این طرح  تأسیساتی 
تولید اروپایی خریداری شده و نصب آن ها هستیم و امیدواریم در 
سال 1401 این طرح توسعه به بهره برداری برسد که زمینه برای 
اشتغال 100 نفر نیروی کار جدید در این شرکت و ورود به بازارهای 

صادراتی محصوالت تولیدی فراهم گردد.

لزوم تمرکز دولت بر عرضه و تقاضا به جای قیمت

مدیر عامل شرکت فوالدیار کوروش بزرگ ترین خواسته از دولت 
جدید را اقدام برای ثبات اقتصادی دانست و گفت: رشد اقتصادی در 
شرایط ثبات اقتصادی و روشن بودن افق آینده برای سرمایه گذاری 
و تولید تحقق پیدا مي کند. وی همچنین کنترل نوسانات نرخ ارز 
بر  تولیدکنندگان  دغدغه های  دیگر  از  را  اولیه  مواد  قیمت های  و 

شمرد. 

بر روند کاری شرکت  تأثیر آن  مرعشی در خصوص قطعی برق و 
فوالدیار کوروش گفت: در تیر و مرداد ماه امسال قطعی برق سبب 
کاهش تولید فوالد در کشور و اختالل در تأمین مواد اولیه ما شد 
به تبع آن  اولیه و  افزایش کاذب قیمت مواد  این اختالل سبب  و 

محصوالت ما گردید.

وی در خصوص تأمین مواد اولیه از بورس کاال هم اظهار داشت: در 
یک سال و نیم گذشته شرکت های تولید کننده فوالد موظف شدند 
اتفاق مثبتی  این  محصوالت خود را در بورس کاال عرضه کنند و 
بود ولی برخی از قوانین دست و پا گیر نظیر محدودیت های خرید 
بورس  در  کنندگان  تولید  از  برخی  عرضه  محدودیت  همچنین  و 
در  الزم  نظر  دقت  باید  لذا  است.  بوده  مشکالتی  بروز  سبب  کاال 
برنامه های  نامه ها لحاظ شود و همان طور که در  خصوص شیوه 
وزیر صمت جدید اعالم شده، از قیمت گذاری دستوری در زنجیره 
تقاضا معطوف  و  بر روی عرضه  را  تمرکز  و  فوالد خودداری گردد 
کنند تا  با تنظیم این مولفه ها، ثبات را به قیمت ها و صنعت فوالد 

بازگردانند.

وی ادامه داد متأسفانه در سال های گذشته، قیمت گذاری دستوری 
سنگ آهن و سایر مواد اولیه باعث شده تا روند سرمایه گذاری در 
صنایع باال دستی فوالد نزولی باشد و لذا بیم از مشکالت تأمین مواد 
اولیه در سال های آینده برای کل صنعت فوالد کشور وجود دارد. 
بنابراین به نظر من باید قیمت ها در کل زنجیره ارزش صنعت فوالد 
قیمت جهانی  با  متناسب  نهایی  تا محصوالت  اولیه  مواد  از  کشور 
تعیین شود تا کل زنجیره بتواند رشد و پیشرفت پایدار داشته باشد 
و بتوانیم به هدف تولید 55 میلیون تن فوالد در کشور و همچنین 
صادرات محصوالت فوالدی نهایی در آینده ای نزدیک دست پیدا 

کنیم. 

یکمین  و  بیست  حاشیه  در  کوروش  فوالدیار  شرکت  عامل  مدیر 
نمایشگاه صنعت ساختمان در خصوص فعالیت های این شرکت به 
چیالن گفت: شرکت ما تولید کننده انواع مصنوعات فلزی است که 
در  و سایر قسمت ها  نما  دیوار،  اولیه جهت سقف،  مواد  عنوان  به 
صنعت ساختمان به کار مي رود. محصوالت ساختمانی که شرکت 
برای سوله های صنعتی، کشاورزی  ما عرضه مي کند شامل سقف 
در  طبقات  سقف  عنوان  به  فوالدی  عرشه های  دامپروری،  و 
ساختمان های بلند مرتبه و همچنین مصنوعات فلزی به کار رفته 
در سیستم های الکتریکی و تهویه ساختمان شامل تابلوهای برق، 

رایزرها، کانال های هوارسانی و برج های خنک کننده مي باشد.

طرح  به  رنگی  ورق های  شامل  ما  محصوالت  سایر  داد:  ادامه  وی 
سفال برای به کارگیری در ساختمان ها و ویالها در شمال کشور و 
مناطق ییالقی و همچنین بخشی از تولیدات ما در سقف های کاذب 

و نماهای ساختمان ها مورد استفاده قرار مي گیرد.

را  ساختمان  صنعت  نمایشگاه  در  شرکت  از  هدف  مرعشی  آرش 
فعالین صنعت  و سایر  به مشتریان  این شرکت  معرفی محصوالت 
 1400 ساختمان  صنعت  نمایشگاه  گفت:  و  کرد  ذکر  ساختمان 
فرصت خوبی شد که فعالین صنعت ساختمان از محصوالت تولیدی 
از  مشتریان  همچنینن  و  شوند  آشنا  یکدیگر  با  و  مطلع  یکدیگر 

توانایی شرکت ها مطلع گردند.

بهره برداری از طرح توسعه تولید پروفیل تا یک سال آینده

وی همچنین در خصوص طرح توسعه در دست اقدام این شرکت 
توسعه  سازی طرح  پیاده  حال  در  کوروش  فوالدیار  گفت: شرکت 
برای تولید انواع پروفیل از ورق های گرم، سرد و گالوانیزه فوالدی 
به ظرفیت سالیانه 180 هزار تن مي باشد. زیر ساخت های ابنیه و 

فعاالن بازار
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علی تشکری در گفت وگو با چیالن تشریح کرد:علی تشکری در گفت وگو با چیالن تشریح کرد:

چالش های صنعت فوالد از مقررات دست وپاگیر تا مشکالت بانکیچالش های صنعت فوالد از مقررات دست وپاگیر تا مشکالت بانکی

بخشنامه های غیراصولی، مانع بزرگ تولید

مدیرعامل شرکت فوالد کیان ماهان ایرانیان گفت: بخشنامه های غیراصولی 
دولت یکی دیگر از موانع تولید است. در کشورهای اروپایی بخشنامه ها 
بر اساس پروسه های ده ساله و بیست ساله تدوین می شوند و کمترین 
تغییرات در طی این سال ها در بخشنامه اعمال می شود ولی متاسفانه 
در کشور ما بخشنامه ها بعضا ماهانه و گاهی روزانه تغییر می کند که این 
به ضرر تولیدکننده است. قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب وکار 
شرکت ها باید دچار ثابت باشد، اما متأسفانه تعدد بخشنامه ها این ثبات 
را از بین برده است و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را اسیر ابهام ها و 

عدم قطعیت ها کرده است.

ضرورت اصالح نظام بانکی کشور

علی تشکری تصریح کرد: یک صنعت هر چقدر که سودآور باشد، سود 
سالیانه اش بین 15 تا 20 درصد است. یعنی صنعتی می تواند ادعا کند 
این  با  باشد.  الی 20 درصد  بین 15  است که سود سالیانه اش  موفق 
توضیح بانک ها به تولیدکنندکان وام با بهره 18 یا 19 درصدی می دهند 
اما این وامی که به تولیدکننده می رسد با پشت پرده ها و تبصره هایی که 
در بانک ها اتفاق می افتاد، بهره اش به رقمی معادل 44 درصد می رسد. 
کدام کارخانه ای در دنیا وجود دارد که بتواند ادعا کند سالیانه 44 درصد 

سوددهی دارد؟!

وی ادامه داد: بنابراین کارخانه ای که نیاز به خرید ماشین آالت جدید و 
خرید مواد اولیه مورد نیازش دارد، اگر دچار پروسه اخذ وام و تسهیالت از 

بانک شود در نهایت ورشکسته می شود.

در  بانک ها  داشت:  بیان  ایرانیان  ماهان  کیان  فوالد  مدیرعامل شرکت 
توسعه صنعت نقش بسزایی می توانند ایفا کنند. آن ها می توانند اقدامات 
گسترده ای برای احیا و ایجاد واحدهای صنعتی، افزایش اشتغال زایی و 
حمایت از تولید داخل داشته باشند ولی متاسفانه در عمل شاهد عملکرد 
بسیار ضعیف بانک ها در این حوزه هستیم و عملکرد فعلی بانک ها خود به 

مانعی بر سر راه تولید تبدیل شده است.

تشکری افزود: نظام بانکداری کشور نیاز به اصالحات جدی دارد و بانک ها باید 
پشتیبان و حامی تولید باشند نه به مانعی بر سر راه رشد تولید تبدیل شوند.

فضای کسب وکار باید همدالنه باشد

مدیرعامل شرکت فوالد کیان ماهان ایرانیان در پایان گفت: تولیدکنندگان 
از دولت و وزارت صمت درخواست دارند که قوانین و بخشنــامه های خلق 
الساعه و دست و پا گیر در صنعت فوالد حذف شوند. الزمه رشد تولید 
در صنعت فوالد این است که فضای کسب وکار یک فضای همدالنه و 
حمایت گرایانه باشد و در این راستا مقرراتی که مانع تولید هستند باید در 

جهت حمایت از تولیدکنندگان حذف شوند.

در  ایرانیان  ماهان  کیان  فوالد  شرکت  مدیرعامل  تشکری،  علی 
تولید و توسعه در صنعت  با چیالن، موانع و چالش های  گفت وگو 
فوالد کشور را تشریح کرد. به گفته تشکری، بخشنامه های متعدد و 
دست وپاگیر، بوروکراسی اداری و مقررات زائد، عدم حمایت بانک ها 
نظیر  اساسی  خدمات  به  پایدار  دسترسی  عدم  و  تولید  بخش  از 
جریان برق، مهم ترین چالش های صنعت فوالد در حال حاضر است.

به گزارش چیالن، مدیرعامل شرکت فوالد کیان ماهان ایرانیان گفت: 
چالش های کنونی صنعت فوالد، بخشنامه های دست وپاگیر دولت برای 
بخش تولید و عملکرد ضعیف بانک ها در رفع مشکالت تولیدکنندگان 
است. بوروکراسی ادارِی مشکل سازی که دولت پیش پای تولیدکنندگان 
و صنعتگران می گذارد، نیز یکی از مشکالت است و البته معضل دیگر، 

قطعی برق صنایع است.

از قطعی برق تا موانع مالیاتی

علی تشکری خاطرنشان ساخت: دولت طی بخشنامه ای به شرکت ها اعالم 
کرده که با 10 درصد ظرفیت مصرف برق می توانید به فعالیت خود ادامه 
دهید، این یعنی عمالً کارخانه رو به تعطیلی می رود. تعطیل شدن نیز 

تحمیل زیان و درنهایت ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: بحث پرداخت مالیات نیز یکی از چالش های مهم صنعت 
فوالد به شمار می آید. اخذ مالیات می بایست براساس درآمد و هزینه ها 
باشد. ولی متاسفانه این گونه نیست بلکه براساس تراکنش های مالی 

صورت گرفته در سال از ما مالیات دریافت می کنند.

تشکری افزود: اداره مالیات باید به کمک تولیدکننده بیاید ولی با رویه ای 
که در اخذ مالیات دارد نه تنها کمکی به تولید نمی کند بلکه زمینه  

ورشکستگی تولیدکنندگان را نیز به وجود می آورد.

65

w
w

w
.c

hi
la

no
nl

in
e.

co
m

فعاالن بازار



کریمی وثیق در گفت و گو با چیالن خبر داد:کریمی وثیق در گفت و گو با چیالن خبر داد:

جهش تولید و رشد قابل توجه مشتــریان در شـــرکت جهش تولید و رشد قابل توجه مشتــریان در شـــرکت 
نفت و گاز سرونفت و گاز سرو

تحقیق  ما  داشت.  خواهد  ادامه  سرو  شرکت  توسط  توسعه  مسیر 
فرایند  این  خروجی  و  ورودی  که  می دانیم  و  مي کنیم  پژوهش  و 
چیست. در واقع خودمان مشخص کرده ایم که در بین این ورودی و 
خروجی چه اتفاقی بیفتد و به نوعی کاتالیست موردنیاز این فرآیندها 
را مشخص کرده ایم. به همین خاطر است که ویژگی های کیفی، 
از  بهتر  به مراتب  فیزیکی و شیمیایی کاتالیست های شرکت سرو 

کاتالیست های دیگر است.

کریمي خاطرنشان کرد: شرکت های خارجی رقیب بسیار خوبی برای 
پتروشیمي پردیس  شرکت  در  مثال  طور  به  هستند،  سرو  شرکت 
دو واحد مشابه هم از کاتالیست های این شرکت و کاتالیست های 
خارجی بارگذاری شدند که بعد از گذشت 6 سال، مطابق گزارشات 
تیم فنی شرکت سودکمی، عملکرد کاتالیست های سرو قابل قبول تر 
بود.  این نشان مي دهد که کیفیت کاتالیست ایرانی کامال قابل رقابت 
نمونه های خارجی  از  بهتر  و حتی  کاتالیست های خارجی  با سایر 

است.

خبرهای خوب صادرات کاتالیست ایرانی

مدیر عامل شرکت نفت و گاز سرو با نگاه بین المللی این شرکت به 
مصرف  اعتماد  کاتالیست  بحث  در  که  است  درست  گفت:  چیالن 
کنندگان داخلی را به عنوان مرجعی علمي به دست آورده ایم اما 
مسیر تحقیقات و توسعه دانش فنی محصوالت تجاری شده نیز به 
طور مستمر در شرکت سرو ادامه دارد چرا که ما موظف هستیم به 
عنوان نماینده ایران در بازارهای بین المللی هم حضور داشته باشیم و 
نباید در زمینه کیفیت کاتالیست خود را بی رقیب بدانیم و به همین 

دلیل باید از عنوان خود همیشه دفاع کنیم .

گاز  و  نفت  بنیان  دانش  شرکت  فعالیت  در خصوص  کریمي وثیق 
سرو در حوزه بازارهای صادراتی کاتالسیت، با بیان این که صادرات 
کاتالیست به عنوان یک کاالی با تکنولوژی پیشرفته و استراتژیک، 
اقدام ویژه ملی به شمار مي آید، گفت: ما در صادرات محصوالت خود 
نیز به موفقیت های چشم گیری دست پیدا کرده ایم به طوری که 
فعالیت های ما در حوزه کشورهای حوزه CIS و کشورهای همسایه 
و حاشیه خلیج فارس با قدرت باالیی در حال انجام است و نتایج آن 

در ماه جاری اطالع رسانی خوهد شد.

رشد سه برابری تولید در سال 1400

این شرکت  مدیر عامل شرکت نفت و گاز سرو در تشریح عملکرد 
نیز به چیالن گفت: شرکت نفت و گاز سرو برای ایفای سهم و نقش 
خود در توسعه پایدار زنجیره تامین، اقدام به افزایش ظرفیت تولید 

در سال جاری تنوع محصوالت تولیدی و تعداد مشتریان شرکت 
نفت و گاز سرو افزایش چشم گیری داشته است

تکنولوژی منحصر به فرد تولید کاتالیست 

مدیر عامل شرکت نفت و گاز سرو در گفتگو با چیالن در خصوص 
عملکرد این شرکت گفت: همدلی و همگرایی که بین اعضای شرکت 
طی سال هایی که در مجموعه سرو مشغول به فعالیت بودم یکی از 

دالیل عمده موفقیت شرکت نفت و گاز سرو بوده است.

امیرهومن کریمي وثیق گفت: تالش من به عنوان عضو کوچکی از 
این مجموعه نیز گسترش همدلی بین کل مجموعه بوده که نتیجه 

آن سبب پیشرفت شرکت شده است.

وی در خصوص  بومي سازی کاتالیست توسط شرکت نفت و گاز 
افزود: تمام دغدغه ما در مجموعه سرو این است که هر روز  سرو 
ایم  توانسته  ما  فوالد،  به طوری که در حوزه  باشیم  از دیروز  بهتر 
به لحاظ کیفی، جهش باالیی را نسبت به نمونه های قبلی خارجی 
داشته باشیم و در صدد معرفی نمونه های جدید و نسل جدیدی از 
کاتالیست های مورد استفاده در صنایع فوالد هستیم که با مشارکت 
فوالد خوزستان، پژوهش های این موضوع از چند سال قبل آغاز و 

فعالیت آنها رصد مي شود.

تکنولوژی  تولیدات شرکت سرو،  در  نقطه درخشان  داد:  ادامه  وی 
روز  متدهای  آخرین  از  که  است  کاتالیست  تولید  فرد  به  منحصر 
ریفرمینگ  کاتالیست های پری  .در سال گذشته  بهره مي برد  دنیا 
و هیدروژناسیون استیلن به عنوان کاتالیست های جدیدی که برای 
نخستین بار در کشور تولید مي شدند را به بازار ارائه دادیم و این 
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محصوالت کاتالیست نموده و به همین منظور کارخانجات جدیدی 
را احداث نموده ایم چرا که مي خواستیم با افزایش ظرفیت خطوط 

تولید خود، نیاز کشور را از کاتالیست های مصرفی برطرف کنیم. 

کریمي وثیق در خصوص عملکرد شش ماهه شرکت سرو نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته گفت: در سال 1400 تولید ما نسبت به 
شش ماهه مشابه سال گذشته با رشدی 3 برابری همراه بوده است که 

این روند رشد تا پایان سال حفظ خواهد شد.

وی ادامه داد: تفکر هیئت مدیره شرکت سرو این است که فعال تا 
سال 1401 عالوه بر توسعه صنعت کاتالیست و معرفی محصوالت 
بر  را  توجه خود  فرآیندی،  کاتالیست های  زنجیره  تکمیل  و  جدید 
محصوالت فعلی خود متمرکز نماییم تا از نظر تناژ تولید به حد باالتر 

و مطلوب تری برسیم.

حمایت سازنده از حلقه های ارزشی صنعت فوالد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو در خصوص معضالت اساسی در 
زنجیره فوالد گفت: در حوزه فوالد و محصوالت فوالدی شاهد هستیم 
کشورهایی که تولید ناخالص ملی باالیی دارند، بر روی محصوالت 
معضلی  با  در کشور خود  ما  ولی  اند  متمرکز شده  فوالد  ارزشمند 

به نام کمبود ورق استیل سالیان زیادی است که دست و پنجه نرم 
مي کنیم و در حال حاضر دغدغه ما شده است. لذا درخواستی که 
از انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران داریم این است که این موارد را 

مدنظر قرار دهند.

وی خواستار همکاری و کمک مسئولین به شرکت های دانش بنیان 
شد و گفت: حمایت دولت از این شرکت ها و همچنین ایفای نقش 
انجمن فوالد به عنوان حامي این مجموعه ها مي تواند کمک شایانی به 

پیشبرد اهداف و فعالیت های شرکت های این چنینی کند.

دولت  از  انتظارت  خصوص  در  سرو  گاز  و  نفت  شرکت  مدیر عامل 
تولید  و  صنعتگران  راه  سر  از  موانع  برداشتن  گفت:  نیز  سیزدهم 
دهد؛  انجام  مي تواند  دولت جدید  که  اقدامي است  اولین  کنندگان 
موانعی مثل معضل قطعی برق، مشکالت تردد جاده ای و مشکل 

کمبود نیروی انسانی از این موارد هستند.

کریمي و ثیق در پایان از اهتمام شخصیت های بزرگ کشور که با 
نگاه ملی به صنعت کشور سعی در بومي سازی این کاالی استراتژیک 
داشتند، تشکر و قدردانی کرد و استفاده از آن را الگویی سازنده برای 

سایر کاالهای اساسی کشور دانست.

آخرین خبر از شرکت نفت و گاز سرو
طرح افزایش تولید مجتمع آهن و فوالد ارفع همراه با کاتالیست نفت و گاز سرو 

ریفرمر مگامادول مجتمع آهن و فوالد ارفع به عنوان هجدهمین ریفرمر فوالدی کشور با کاتالیست های نفت و گاز سرو بارگذاری شد.

در مهر ماه 1400 و در عملیات تعمیرات واحد احیاء مستقیم مجتمع آهن و فوالد ارفع، از کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو استفاده شد. 

نکته حائز اهمیت، افزایش ظرفیت تولید مجتمع آهن و فوالد ارفع در عملیات تعمیرات اساسی اخیر بود که از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز 
و در اوایل آبان ماه به پایان رسید به طوری که با این عملیات، ظرفیت تولید از 800 هزارتن در سال به 1.2 میلیون تن در سال افزایش پیدا 

خواهد کرد.

پیش از این هفده ریفرمر و مگاریفرمر فوالدی کشور با کاتالیست های احیاء مستقیم آهن شرکت نفت و گاز سرو بارگذاری شده بود.
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فرصت ها و چالش های عضویت فوالد ایران
 در سازمان شانگهای

• علی امرایی، مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان

وجود موانع مختلف سیاسی و اقتصادی و حتی اختالف نظرها بر سر 
سیاست ها و تعرفه های گمرکی و حمایت گرایی دولتی، منجر به تمایل 
پل  است.  شده  منطقه ای  پیمان های  در  عضویت  به  دولت ها  بیشتر 
ساموئلسون معتقد است وجود دولت- ملت های مختلف می تواند باعث 
رشد حمایت گرایی اقتصادی شود و قوانین ایده آل بازار آزاد را نقض 
کند، این امر به دلیل ارجحیت منافع ملی کشورها است و به نوعی 

بیانگر گسترش دیدگاه نئومر کانتیلیستی در حوزه اقتصاد است.

ضرورت عضویت در پیمان های منطقه ای

منافع ملی و اقتصادی کشورها بیش از هر زمان، ضرورت عضویت آنها 
نشان می دهد. تشکیل سازمان همکاری  پیمان های منطقه ای   را در 
شانگهای را باید در این راستا تعریف و تحلیل کرد. اصوال تشکیل چنین 
سازمان هایی در سطح منطقه و گسترش نقش آن به فرامنطقه، یکی از 
روش های مرسوم در اثرگذاری بر معادالت جهانی و دستیابی به منافع 
ملی و اقتصادی کشورهاست. شانگهای سازمانی است که کشورهای 

عضو آن متعهد به تامین و تحصیل منافع مشترک هستند.

عضویت ایران در این سازمان را باید به فال نیک گرفت که فرصت های 
با توجه  اقتصادی قابل توجهی را برای کشور به  وجود خواهد آورد. 
به پتانسیل های موجود و نیز توانمندی های ایران در برخی حوزه ها، 
می توان به گشایش افق روشنی در اقتصاد کشور امیدوار بود. با توجه 
به حضور کشورهای آسیای میانه در این سازمان و بازار بکر تجاری و 
اقتصادی این منطقه، فرصت مغتنمي برای افزایش مبادالت تجاری و 

همکاری اقتصادی میان ایران و این کشورها فراهم شده است.

تولیدکنندگان بزرگ فوالد و عضویت در سازمان شانگهای 

در حال حاضر سهم ایران از بازار 330 میلیارد دالری کشورهای عضو 
پیمان شانگهای، کمتر از نیم درصد است و این امر خود نشان از عدم 
توازن منطقی در تراز تجاری ایران با کشورهای عضو سازمان شانگهای 

دارد.

حضور چهار کشور از 10 کشور برتر تولیدکننده فوالد جهان شامل 
چین، هند، روسیه و ایران در این سازمان، مزیت مهمي برای اثرگذاری 
این سازمان بر توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها به حساب می آید.  
وجود معادن فراوان سنگ آهن در کشورهای عضو دائم و ناظر سازمان 
شانگهای به خصوص روسیه و افغانستان زمینه الزم را برای سهولت 
تجارت مواد معدنی فراهم می کند، امری که می تواند بر تولید فوالد 
مناسبی  و  مثبت  تاثیر  ایران،  از جمله  سازمان  این  عضو  کشورهای 

داشته باشد.

همسایگی ایران و افغانستان به عنوان عضو ناظر و ارتباط سازنده ایران 
و روسیه با داشتن مرز آبی مشترک، می تواند دسترسی ایران به معادن 
سنگ آهن این دو کشور را تسهیل کند و به یک فرصت بسیار مناسب 
برای رشد تولید فوالد کشور تبدیل شود. از طرفی حضور هند به عنوان 
یکی از اقتصادهای نوظهور و قدرتمند جهان و پاکستان همسایه جنوب 
شرقی ما، با پتانسیل های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی مناسب می تواند 

به رشد اقتصادی و افزایش عمق استراتژیک ایران کمک شایانی کند.

ایران و توسعه روابط با هند و چین

تمایل دو کشور ایران و هند به افزایش حجم مبادالت تجاری-صنعتی 
میان دو کشور زمینه های الزم را برای برطرف کردن کمبود احتمالی 
ایران  از پیش فراهم می کند و  کنسانتره سنگ آهن در کشور، بیش 
می تواند از طریق پل ارتباطی هند، بازارهای جدیدی را برای تولید 

فوالد خود فراهم آورد.

حضور در بازار هند و گسترش مناسبات اقتصادی و توسعه بندر چابهار 
ایران را به سمت حضور در  به عنوان یک بندر استراتژیک می تواند 
بازارهای جهانی پرتاب کند. انعقاد تفاهم نامه 25 ساله میان ایران و 
چین، زمینه پیوستن کشور به جاده ابریشم نوین را فراهم کرده است 
و از آنجا که ایران از موقعیت خاص و مناسب ژئواستراتژیکی برخوردار 
شانگهای  سازمان  در  عضویت  ترانزیتی  مزیت ها  از  می تواند  است 

استفاده کند.

یکی از اساسی ترین راهبردهای کشورهای مختلف در دستیابی به اهداف توسعه ای و منافع ملی، عضویت 
 WTO در سازمان های مختلف بین المللی است. گاهی چنین سازمان هایی نظیر سازمان جهانی تجارت
یا صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی از گستردگی بیشتری برخوردارند. این سازمان ها نوعی تابع 
و مروج سیاست های اقتصادی بازار آزاد هستند و از این رهگذر هر کشور به دنبال سهم بزرگ تری از 

کیک اقتصاد جهان است.
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تاسیس اتحادیه تولیدکنندگان فوالد

توسعه ارتباطات تکنولوژیکی در حوزه صنعت و معدن به 
خصوص فوالد در بازسازی زیرساخت های صنعت کشور 
مهم خواهد بود، امری که با عضویت دائم و افزایش تبادالت 
علمي و صنعتی می تواند به رشد بهره وری تولید در کشور 
کمک  فراوانی کند. تاسیس اتحادیه تولیدکنندگان فوالد 
ارگان  یک  عنوان  به  بزرگ  تولیدکننده  چهار  با حضور 
فرعی زیرمجموعه سازمان شانگهای، می تواند به رقابت 
معناداری در حوزه صنعت فوالد بینجامد و ایران از این 
خود  فوالد  تولید  جهانی  جایگاه  ارتقای  برای  فرصت 

استفاده مناسبی کند.

اتصال ایران به بازارهای جهانی

از آنجا که اعضای سازمان شانگهای، عضو سازمان تجارت 
بازارهای  به  ایران  اتصال  به  می توانند  هستند،   جهانی 
زمینه  می توانند  سازمان  اعضای  کنند.  کمک  جهانی 
الزم را برای حذف موانع گمرکی و کاهش حمایت گرایی 
سایر  و  سنگ آهن  فوالد،  حوزه  در  خصوص  به  دولتی، 
کامودیتی ها فراهم کند تا از این رهگذر نسبت به توسعه و 
تسهیل تبادالت تجاری اعضا اقدام کنند. این مهم فرصتی 
است تا با اتخاذ سیاست های درست در داخل به تقویت 

بخش دولتی و خصوصی در کشور کمک کرد.

واکنش ها به عضویت ایران در سازمان شانگهای

اقتصاد که  پارتو در  از آنجا که مطابق اصل بهینه 
بیان می دارد: وضعیت هیچ کس در هیچ کشوری 
نباید بدتر از قبل باشد، انعقاد تفاهم نامه، قرارداد و 
تجارت آزاد با کشورهای عضو و اتصال به بازارهای 

فوالد  بخش  در  به خصوص  صنعت  تولید  رونق  نیز  و  جهانی 
بخشد.  بهبود  نیز  را  کشور  در  رفاهی  شاخص های  می تواند 
عضویت ایران در سازمان شانگهای چالش های جدیدی را برای 

کشور در پی داشته است. اتفاقات اخیر در مرزهای 
شمال غربی و تالش ترکیه و جمهوری آذربایجان 
تا  می توان  را  منطقه  ژئوپلیتیک  نقشه  تغییر  برای 
در  ایران  دائم  عضویت  برابر  در  واکنشی  حدودی 

سازمان شانگهای دانست. 
این عضویت می تواند بر قدرت مانور اقتصادی ایران 
بیفزاید و رقابت با ترکیه در حوزه اقتصادی، تولیدی 
و صنعتی نظیر فوالد را نیز تشدید کند. از طرفی 
بازار  به  شانگهای  مسیر  از  بود  خواهد  قادر  ایران 
شود  وارد  ترکیه  تجارت  طرف  مختلف  کشورهای 
راستای  در  سازمان  اعضای  حمایت  از  همزمان  و 
ناحیه  کشورهای  با  تجارت  و  رقابت پذیری  ارتقای 

قفقاز و شرق اروپا برخوردار باشد.
ترکیه در رقابت با ایران

مسیر  از  اروپا  به  چین  بازرگانی  کریدور  همچنین 
ایفای  به  منجر  می تواند  نیز  پاکستان-ایران-قفقاز 
و  اقتصادی  توسعه  به  و  شود  ایران  پررنگ  نقش 
شایانی  کمک  ایران  شرق  جنوب  مناطق  بازرگانی 
کند. در مقابل ترکیه تالش دارد با ایجاد محدودیت 
دسترسی  و  ارمنستان  به  ایران  ترانزیتی  مسیر  بر 
بازارهای آذربایجان، ترکمنستان  به  سریع و آسان 
و افغانستان از طریق دریای خزر دست برتر را در 
این  با  کند.  حفظ  ایران  با  تجاری  رقابت  عرصه 
حال عدم تصویب FATF، عدم عضویت در سازمان 
آمریکا  ایاالت متحده  تحریم های  و  تجارت جهانی 
علیه ایران و نیز منافع مشترک اقتصادی و سیاسی 
از  آمریکا،  و  اروپایی  کشورهای  با  روسیه  و  چین 
عواملی است که می تواند بر ایفای نقش ایران در این سازمان 
به صورت عام و صنعت فوالد کشور به طور خاص تاثیر بگذارد.

وجود معادن فراوان 
سنگ آهن در 

کشورهای 
عضو دائم و ناظر 
سازمان شانگهای 
به خصوص روسیه 
و افغانستان زمینه 

الزم را برای سهولت 
تجارت مواد معدنی 
فراهم می کند، امری 
که می تواند بر تولید 

فوالد کشورهای 
عضو این سازمان از 
جمله ایران، تاثیر 
مثبت و مناسبی 

داشته باشد. عضویت 
ایران در سازمان 

شانگهای می تواند بر 
قدرت مانور اقتصادی 

ایران بیفزاید و 
رقابت با ترکیه در 
حوزه اقتصادی، 

تولیدی و صنعتی 
نظیر فوالد را تشدید 

کند.
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از تولید، صادرات و واردات و مصرف ظاهری فوالد 
در دوره 6 ماهه نخست سال 1400

روایت آماری چیالن 

مقایسه تولید آهن اسفنجی، فوالد میانی و محصوالت فوالدی در سه ماهه اول و دوم سال 1400
واحد: هزار تن

1400مقایسه تولید آهن اسفنجی، فوالد میانی و محصوالت فوالدی در سه ماهه اول و دوم سال 

تغییردرصد1400تولید سه ماهه دوم 1400تولید سه ماهه نخست نام محصول

-31824822تیرآهن
-2548181029میلگرد
-23215832سایر

-3098221628کل مقاطع طویل فوالدی

-2253165227ورق گرم
-65057312ورق سرد

-39833316ورق پوششدار
-4884285242بیلت و بلوم

-3190206835اسلب
-8074485540فوالد میانی
-8758602931آهن اسفنجی

هزار تن: واحد

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، آمار تولید فوالد کشور در دوره 6 ماهه نخست سال جاری را منتشر 
کرد. طبق آمار منتشرشده، تولید فوالد میانی کشور در دوره 3 ماهه دوم سال جاری نسبت به دوره 3 
ماهه اول امسال، کاهش 40 درصدی را تجربه کرده که این میزان کاهش معادل 3.2 میلیون تن است. 

دلیل کاهش شدید تولید فوالد کشور در تابستان امسال، قطعی برق شرکت های فوالدی بوده است.
به گزارش چیالن، در 3 ماهه دوم سال جاری نسبت به 3 ماهه اول، تولید فوالد میانی کاهش 14 
درصدی، تولید مقاطع طویل فوالدی کاهش 28 درصدی، تولید آهن اسفنجی کاهش 31 درصدی و 

تولید ورق گرم کاهش 27 درصدی را تجربه کرده است. 
با  بود،  نرخ رشد تولید فوالد میانی کشور که در دوره 3 ماهه نخست سال جاری، 6 درصد مثبت 

قطعی های برق در 6 ماهه نخست سال جاری به منفی 14 درصد رسیده است.
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تولید آهن اسفنجی، فوالد میانی و کل محصوالت فوالدی در شش ماهه سال 1399 و 1400
واحد: هزار تن

طبق آمارهای انجمن فوالد، در دوره 6 ماهه نخست سال 1400، تولید بیلت و بلوم در ایران با کاهش 17 درصدی نسبت به مدت مشابه  	
سال گذشته به 7 میلیون و 736 هزار تن رسیده است. تولید اسلب نیز در 6 ماهه نخست سال جاری با کاهش 9 درصدی به 5 میلیون و 

258 هزار تن رسیده است.

تولید محصوالت طویل در 6 ماهه نخست امسال، کاهش 4 درصدی و تولید محصوالت تخت کاهش 16 درصدی داشته است. تولید آهن  	
اسفنجی هم در این مدت نسبت به نیمه نخست سال گذشته، کاهش 5 درصدی را ثبت کرده است.

در 3 ماهه دوم سال جاری نسبت به 3 ماهه اول، میزان تولید بیلت و بلوم 42 درصد و میزان تولید اسلب 35 درصد کاهش یافته است.  	
همچنین در همین مقایسه بازه های زمانی، تولید تیرآهن کاهش 22 درصدی و تولید میلگرد کاهش 29 درصدی داشته است.

محدودیت های مصرف برق توسط شرکت های فوالدی باعث شده تا در 3 ماهه دوم سال جاری نسبت به 3 ماهه اول، تولید ورق گرم 27  	
درصد، تولید ورق سرد 12 درصد و تولید ورق های پوششدار 16 درصد کاهش یابد. ضمنا با این که انرژی اصلی مصرفی در واحدهای احیاء 
مستقیم گاز است، اما محدودیت های تحمیل شده به شرکت های زنجیره فوالد باعث شده تا تولید آهن اسفنجی در 3 ماهه دوم سال جاری 

نسبت به 3 ماهه اول، 31 درصد کاهش یابد.

1400و 1399در شش ماهه سال تولید آهن اسفنجی، فوالد میانی و کل محصوالت فوالدی 
هزار تن: واحد

متغیرمحصول             
کل تولید 

درصد تغییرات1400شش ماهه سال 1399شش  ماهه سال 
10-626566تیرآهن
-454543584میلگرد

-3933901نبشی، ناودانی و سایر مقاطع
-556453144مقاطع طویل فوالدیکل 

-4572390515ورق گرم
-1368122311ورق سرد

-7667315ورق پوششدار
-4725396716فوالدیمقاطع تخت کل *

-10289928110کل محصوالت فوالدی
-9271773617بیلت و بلوم

-575652589اسلب
-150271299414فوالد میانی

-15562147875آهن اسفنجی

یدتولمیزان:توضیح*
فوالدیتختمقاطعکل
لیدتوجبریجمعبابرابر
فوالدیورقانواع

سبکبرایلطفا.نیست
تردفبابیشتراطالعات
.بگیریدتماسانجمن
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بنا به تازه ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( در دوره 6  	
ماهه نخست سال جاری، 5 میلیون و 115 هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد 45 درصدی را نشان می دهد.

در نیمه نخست سال جاری، صادرات فوالد میانی کشور، 3 میلیون و 495 هزار تن بوده که رشد 36 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال  	
قبل نشان می دهد. سهم صادرات بیلت و بلوم از مجموع صادرات فوالد کشور در دوره 6 ماهه نخست سال جاری، 45 درصد و سهم صادرات 

اسلب، 23 درصد بوده است.

در 6 ماهه نخست امسال، صادرات اسلب رشد خیره کننده 101 درصدی را تجربه کرده است و صادرات بیلت و بلوم، 17 درصد افزایش یافته  	
است. صادرات مقاطع طویل فوالدی نیز 71 درصد و صادرات مقاطع تخت 62 درصد افزایش یافته است. صادرات آهن اسفنجی هم در دوره 

6 ماهه نخست امسال، با رشد 287 درصدی به 673 هزار تن رسیده است.

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران آمار مصرف ظاهری فوالد در دوره 6 ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. مصرف ظاهری فوالد میانی  	
در 6 ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 24 درصدی، مصرف ظاهری کل محصوالت فوالدی کاهش 16 درصدی و 

مصرف ظاهری آهن اسفنجی کاهش 8 درصدی داشته است.

واردات و صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی در شش  ماهه سال 1399 و 1400
واحد: هزار تن

1400و 1399سال شش  ماهه در واردات و صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی 

متغیرمحصول 
صادراتواردات

شش ماهه سال 
1399

شش ماهه سال 
1400

درصد 
تغییرات

شش ماهه سال 
1399

شش ماهه سال 
1400

درصد 
تغییرات

695068680تیرآهن
131731642115380میلگرد

نبشی، ناودانی و سایر 
192532609253مقاطع

385134770131371کل مقاطع طویل فوالدی
14223767-1536259ورق گرم
-9417687181044ورق سرد

109123133060100ورق پوششدار
356361119030762کل مقاطع تخت فوالدی

3944125960162069کل محصوالت فوالدی
1984232517-2150بیلت و بلوم

121005831170101اسلب
3302567349536فوالد  میانی

000174673287اسفنجیآهن

هزار تن: واحد

مصرف ظاهری فوالد میانی و محصوالت فوالدی در شش ماهه سال 1399 و 1400
1400و 1399سال شش ماهه در مصرف ظاهری فوالد میانی و محصوالت فوالدی واحد: هزار تن

محصول               متغیر
مصرف ظاهری

درصد تغییرات1400شش ماهه سال 1399شش ماهه سال 
-56450710تیرآهن
-3916322218میلگرد 

-3523238عنبشی، ناودانی و سایر مقاط
-4832405216کل مقاطع طویل فوالدی

-4583373019ورق گرم
-144413894ورق سرد

-7197022ورق پوششدار
-4738395916مقاطع تخت فوالدیکل *

-9570801116کل محصوالت فوالدی
-7289541226بیلت و بلوم

-5174409021اسلب
-12463950224فوالد میانی

-15388141148اسفنجیآهن

محاسبهروش:توضیح*
مقاطعکلظاهریمصرف
برایمرسومفرمولباتخت
فوالدیمحصوالتبقیه

برایلطفا.استمتفاوت
اببیشتراطالعاتکسب
.یدبگیرتماسانجمندفتر

هزار تن: واحد
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