








chilanmagazine@gmail.com

محمدیاسر طیب نیا، منصور یزدی زاده، امین ابراهیمی، ناصر تقی زاده، اسداهلل فرشاد، سیدرضا 
شهرستانی، سیدرسول خلیفه سلطانی، بهادر احرامیان، کسری غفوری، سیدابوتراب فاضل، 
علیرضا چایچی، امیرحسین نادری، علی محمدی، امین آسیابان، محسن مصطفی پور، حسین 
بختیاری، بهمن آرمان، مجتبی شعبانی، امیر صباغ، محسن ظهوریان، امیر دانش، مهرداد 

نظری، هادی سلیمانی، علی یعقوبی

زیر نظر:
مدیر مسئول:
صاحب امتیاز:

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
سیدرسول خلیفه سلطانی

سید احمد عسکری
مونا قهاریطرح و اجرا:

همکاران:

چاپ

 محسن بیات احمدی، مریم رحیمی، علی حامدی

خاتم

با تشکر از:

chilanmagazine@gmail.com

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

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

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

Email: mag@chilanonline.com 
مسئولیت مطالب بر عهده نویسندگان آنهاست. 	
چیالن افتخار می کند که پذیرای مطلب ارسالی مخاطبش باشد اگرچه نظرات  	

مندرج در این نوشته ها الزاما نظر چیالن نیست.
چیالن در اصالح و ویرایش مطالب آزاد است. 	
چاپ مطالب و تصاویر این نشریه با ذکر منبع بالمانع است. 	

@chilanonline

شماره 99- آذر ماه 1400- 45000 تومان

7سرمقاله

26رویداد

28نقطه نظر

30گزارشات انجمن

32گفت وگو

نهضت اکتشاف برای نجات صنایع پایین دستی/32
آمادگی فوالدسازان  برای کمک به پروژه مسکن ملی/33
چگونه می توان مشکل کمبود سنگ آهن را حل کرد؟/34
فوالد آلیاژی ایران، یک شرکت فوالد مینیاتوری است/35

جزئیات طرح های توسعه آهن و فوالد غدیر ایرانیان/36
راهکار هفت گانه رفع چالش های زنجیره فوالد/37

اثر قطعی  کاهش تولید فقط بخشی از خسارت صنعت فوالد در 
گاز و برق است/38

جزئیات دو پروژه فوالدسازی و گندله سازی غدیر نی ریز/39
راهکارهای اصولی برای تامین مواد  اولیه و انرژی فوالدسازان/40

فرصت کشور برای تولید فوالد با ارزش افزوده باال/41
چالش های شرکت های ایرانی در حوزه صادرات میلگرد/42

49گزارش

مقایسه رشد درآمد فروش نمادهای فوالدی و سنگ آهنی /49
کارنامه تولید فوالد ایران و جهان در 10 ماهه نخست 50/2021

اعالم دغدغه های فوالدسازان القایی در طرح جدید مدیریت بازار/51
حل مشکل واحدهای ذوب القایی با عرضه کل آهن اسفنجی در 

بورس کاال/52
معافیت واحدهای ذوب القایی از عرضه در بورس کاال/53

قیمت آهن اسفنجی باید نصف قیمت شمش باشد/54
قیمت تمام شده شمش کارخانجات ذوب القایی باالتر از 

قیمت بازار است/55
عرضه عمومی سهام »تجلی« با پشتوانه بزرگان فوالدی و معدنی/56

»تجلی« و هدف بزرگ هدایت نقدینگی به سمت تولید/57

58یادداشت

60فعاالن بازار

تأمین نیازهای صنایع پایین دستی با فرآوری اسپیره در شرکت صنعت 
ورق الغدیر پارس/60

67تحلیل و مقاله

مروری بر چالش های اصلی صنعت فوالد ایران/67
نقش راهبری دولت در تعادل بخشی به زنجیره فوالد/70

72آمار





محدودیت برق و گاز؛
چالش غافلگیرکننده زنجیره فوالد ایران

  بهادر احرامیان
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 

فوالد ایران

تشدید غیر منتظره محدودیت های برق و گاز در سال جاری، مدیران زنجیره فوالد کشور را با چالشی غیر معمول در مقایسه 
با تمامی چالش های قبلی که تا کنون پشت سر گذاشته اند، مواجه کرده است. کارخانجات کشور در سال جاری نزدیک به 
80  روز سال با نوعی از محدودیت برق مواجه بوده اند و در مورد محدودیت گاز طبیعی در فصل سرما که انتظار می رود از 
بخش برق شدیدتر باشد نیز هشدارهایی از زمان نگارش این مقاله آغاز شده است. در برآوردی محافظه کارانه و در صورت 
عدم چاره اندیشی توسط ذینفعان، جمع این محدودیت ها 4 الی 5 ماه از کل سال که معادل 25 درصد ظرفیت تولید 
ساالنه است را اتالف خواهد کرد و ارزش افزوده ای که حداقل معادل 10 میلیارد دالر در سال است را از بین خواهد برد.

با وجود اینکه به سختی می توان نحوه برخورد دولت با مشکل کسری برق تابستانی که با قطعی کامل و تبعیض آمیزصنایع 
فوالد- و سیمان- همراه بود را »مدیریت« نامید اما به هر حال به لطف روحیه حاکم بر اکثریت مدیران صنعت فوالد کشور، 
بسیاری از شرکت های کوچک تا بزرگ اعالم آمادگی نموده اند به صورت جمعی یا راسا اقدام به تاسیس نیروگاه برق و یا مشارکت 
در پروژه های توسعه میادین گاز طبیعی نمایند تا بدون انتظار برای حضور دولت مشکل پیش آمده را حل نمایند. اگرچه این 
یک واکنش طبیعی به مشکل کسری هر نهاده تولیدی به نظر می آید اما الزم است قبل از تصمیمات جدی سرمایه گذاری به 
برخی جوانب تحلیلی و عقبه این مشکل پرداخته شود تا در آینده صنعت بالنده فوالد کشورمان دچار مشکالت دوچندان از 
ناحیه سرمایه گذاری غیر بهینه در این رشته ها نگردد. به برخی از این مسائل، در سمینار چالش برق در زنجیره فوالد پرداخته 
شد و در سمینار تخصصی گاز که بزودی برگزار خواهد شد نیز برخی موارد مهم پرداخته خواهد شد که از قرار ذیل است:

1( ماندگار بودن کسری موازنه تولید و مصرف برق و گاز در سال های آتی
تحلیل روند مصرف گاز و برق حاکی از آن است که شیب افزایش مصرف در 3 سال گذشته تنها در بخش خانگی و آن هم 
زمان اوج باری بسیار افزایشی بوده است و تقریبا برای هر دوی این حامل ها نزدیک به 40 درصد بوده است. توضیح اینکه 
این افزایش در مقایسه زمان پیک مصرف یعنی تابستان برای برق و زمستان برای گاز طبیعی می باشد و در سایر زمان ها، 

مصارف هر یک از این نهاده ها تغییرات چندانی نداشته اند. 
نکته دیگر اینکه کشورمان از نظر تعداد واحد مسکونی جدید، اضافه شدن تجهیزات حرارتی گاز سوز و یا برودتی برقی از 
سال 97 شاهد هیچ تغییر ملموس افزایشی نبوده است. بنابراین سرنخ این افزایش مصرف را تنها در تغییر الگوی واحدهای 
خانگی در 3 سال گذشته به سمت اتالف و مصرف غیر بهینه باید یافت. پدیده ای که شاید به دلیل تورم شدید 3 سال 
گذشته و عدم تمایل دولت به تعدیل قیمت این حامل ها به دلیل جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم و »کم ارزش شدن« 

این حامل های انرژی بتوان تحلیل کرد. 
اگر تجربه دوره هدفمندی یارانه ها و تعدیل قیمت های انرژی چند دهه گذشته را مالک عمل قرار دهیم در صورت تعدیل 
قیمت ها در آینده، امکان اینکه الگوی مصرف مطابق تغییر قیمت ها تنظیم گردد و کسری موجود برطرف شود بسیار باال 
خواهد بود وگرنه در این شرایط، هرگونه سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت در بخش برق یا گاز کاربردی 2 ماهه در طول 

سال خواهد داشت و مابقی سال به توجه به اضافه ظرفیت موجود در این بخش ها راکد خواهد بود.
2( نوع قراردادهای دوجانبه حاکم در صنعت برق

به طور خالصه قرارداد حاکم بر تولید و فروش برق کشور به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول قراردادهای دارای امکان 
تبادل با شبکه می باشند که از یک طرف برق مازاد به صورت تضمینی خریداری می گردد، سوخت با قیمت و شرایط 
پرداخت ویژه در اختیار نیروگاه طرف قرارداد قرار می گیرد اما اختیار انتخاب زمان و محل مصرف با شرکت توانیر است و 
در مواقعی چون اوج مصرف که در واقع مدنظر سرمایه گذاران می باشد به احتمال زیاد از دسترسی ایشان خارج می گردد. 
نوع دوم قرارداد که اختیار خرید و تبادل به شبکه را به صورت توافقی در اختیار طرفین قرار می دهد، سوخت با قیمت آزاد 
-  تقریبا نزدیک پتروشیمی- در اختیار نیروگاه قرار می گیرد و در واقع در این حالت تولید برق در کل سال با قیمت تمام 
شده باالتر از شرکت توانیر انجام می گیرد اما با فرض عدم قطعی گاز در فصل زمستان -  این نوع تولید برق طبیعتا در 
زمان کسری گازی در الویت گروه نیروگاه های داخل شبکه قرار نمی گیرد- امکان تامین برق از تولید داخل کارخانه میسر 
می باشد.  بنابراین تصمیم به انتخاب هر نوع از قراردادهای موجود تولید برق نیازمند بررسی دقیق و شناخت کامل جوانب 

بازار برق کشور و تحوالت آینده آن می باشد. 
3( ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی در بهره برداری امتیازی گاز طبیعی

در حال حاضر در بیش از 100 کشور دنیا استخراج گاز طبیعی و اکثرا توسط بخش خصوصی کوچک تا بزرگ صورت 
می گیرد در حالی که در استخراج نفت کمتر از 30 کشور دنیا حضور دارند. طبق تجربه به دست آمده در جهان در صنعت 
ایران به راحتی میسر می باشد.  اقتصادی بخش خصوصی مخصوصا در کشوری مانند  بالقوه  گاز طبیعی امکان حضور 
به توجه به محدودیت های حضور شرکت های خارجی در توسعه صنعت گاز کشور که غالبا تمایل به انجام »مگاپروژه« ها 
دارند در صورت تصمیم حاکمیت به جدا کردن تقاضای صنایع پتروشیمی، فوالد و سیمان از سبد مصرف گاز کشور در 
صورت ایجاد فضایی مناسب مانند بخش معدن امکان تکرار حرکت توسعه ای موفقی که در بخش سنگ آهن، مس و غیره 

توسط بخش خصوصی صورت گرفت به راحتی در بخش گاز کشور ممکن می باشد.  
کشور ما ایران با وجود ذخایر عظیم گاز - 34 تریلیون متر مکعب ذخایر اثبات شده- که در صدها میدان بزرگ و کوچک پراکنده 
می باشند به راحتی امکان ایجاد فضای حضور بخش خصوصی و شرایطی بسیار مناسب در توسعه معادن هیدورکربوری را داراست. 
تجدید نظر مجدد و تکمیل فرآیند اصل 44 در اضافه کردن ذخایر نفت و گاز می تواند راهگشای کشور در این شرایط باشد.







































 طبق اطالعات استخراج شده از سامانه کدال بورس، شرکت فوالد 
هرمزگان در بین شرکت های فوالدی هم رده، پایین ترین بهای تمام 

شده در تولید محصول را داشته است.
بهای  آنالیز  فوالد هرمزگان در جلسه  مدیرعامل  معروفخانی  عطااهلل 
تمام شده این شرکت با بیان این مطلب، این موفقیت را ناشی از اجرای 
برنامه کاهش هزینه ها در تولید، بومی سازی قطعات و بومی گزینی در 
خرید قطعات مواد مصرفی، استفاده از شرکت های دانش بنیان و توان 
علمی آن ها در حوزه تولید، همکاری با دانشگاه ها و متخصصین داخلی، 
و مدیریت صحیح هزینه های مصرفی در کنار انگیزه باالی کارکنان 
برای تولید دانست. وی همچنین بر ادامه روند فعلی و استفاده از تمام 

ظرفیت های مذکور در کاهش هزینه ها تاکید کرد.
معروفخانی هچنین گفت: فوالد هرمزگان عالوه بر این که در کاهش 
بهای تمام شده موفق بوده، همزمان کیفیت را نیز حفظ کرده و تختال 
بازارهای  قابل رقابت در  این شرکت، محصولی است که  تولیدی در 
جهانی است. وی ضمن تاکید بر حفظ روند فعلی و حفاظت از منافع 
ذینفعان شرکت اظهار امیدواری کرد با اجرای طرح های توسعه ای در 
فوالد هرمزگان، سهم این شرکت از تولید فوالد کشور بیشتر و نقش 

آن در تولید ملی و اقتصاد کشور پررنگ تر گردد.

فوالد  در شرکت  ماهیانه شمش  تولید  رکورد  سال  از سه  پس   
خوزستان شکسته شد. 

امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان با اعالم این خبر گفت: 
خوزستان  فوالد  کارکنان   ،1400 ماه  آبان  در  سال  سه  از  پس 
توانستند با تولید 342 هزار 824 تن رکورد تولید ماهیانه شمش را 
ارتقا دهند وی در ادامه گفت: در شرایطی که تشدید تحریم ها از یک 
سو، محدودیت های برق از سویی دیگر، شرایط تولید را با دشواری 

روبرو ساخته، اما هیچکدام راه را بر تالشگران فخوز سد نکرد.
پاییز 1400 برای فوالد خوزستان پربار تر از همیشه بود، به طوری 
که رکورد تولید روزانه و ماهیانه شمش تختال در مهرماه سال جاری 
شکسته شد. در آبان ماه نیز پس از گذشت سه سال رکورد ماهیانه 
تولید شمش فوالدی ارتقا پیدا کرد. پیش از این رکورد تولید شمش 

در بهمن 97، با تولید 338 هزار و 704 تن بدست آمده بود.
و  دانست  پایدار  تولید  رمز  را  توسعه  خوزستان  فوالد  مدیرعامل 
افزود: تولید با کیفیت، حضور در بازارهای بین المللی در کنار نگاه 
تشکیل  را  خوزستان  فوالد  مجموعه  راهبردی  ارکان  توسعه،  به 
می دهند. سیاست فوالد خوزستان در عرصه  تولید، حضور مستمر و 
تاثیرگذار در بازارهای بین المللی، تامین نوردکاران داخلی و ارزآوری 
آباده - پهنه ی  معدنی  بخش  در  سرمایه گذاری  گفت:  وی  است. 

جازموریان )ایساتیس(، راه اندازی کارخانه کنسانتره و گندله سازی 
در منطقه سنگان در باالدست و پیگیری تملک سهام فوالد اکسین 
در پایین دست زنجیره فوالد، بخشی از فعالیت های صورت گرفته  

فوالد خوزستان را شامل می شوند.

 یک خط نورد سرد فوالد مبارکه از مرز تولید اسمی عبور کرد و بدین 
ترتیب، کارکنان خط تاندم میل پنج قفسه ای ناحیه نورد سرد شرکت 
فوالد مبارکه در آبان ماه سال جاری با عبور از تولید اسمی این واحد، 
موفق به ثبت رکورد 131 هزار تن شدند؛ این در حالی است که رکورد 
به ثبت  به میزان 127 هزار و 500 تن در مردادماه سال 99  قبلی 

رسیده بود.

بهزاد بهادرانی، مدیر نورد سرد شرکت فوالد مبارکه با اشاره به دستیابی 
 5 میل  تاندم  کرد: خط  اظهار  ناحیه  این  در  تولید  جدید  رکورد  به 
قفسه ای نورد سرد در سال 1384 ریومپ شد و این خط از حالت غیر 
پیوسته به پیوسته تغییر داده شد. وی افزود: به موجب این تغییر، تولید 
نامی این خط از 750 هزار تن در سال به یک میلیون و 500 هزار تن 
رسید؛ البته در جریان این ریومپ، مشکالت و نواقصی وجود داشت که 
قرار بود شرایطی برای رفع این نواقص فراهم شود اما به دلیل وجود 
تحریم و مشکالت تأمین قطعات یدکی، این تغییرات محقق نشد و به 

همین خاطر شرایط رسیدن به تولید اسمی نیز فراهم نشد.

اتفاق  کرد:  خاطرنشان  مبارکه  فوالد  شرکت  سرد  نورد  ناحیه  مدیر 
مبارکی که در ماه گذشته در ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه 
محقق شد، این بود که برای نخستین  بار بعد از سال 84، خط تاندم میل 

توانست از مرز تولید اسمی عبور کند.

کرمان  استان  در  واقع  گنج،  قلعه  کاوه  آهک  معدنی  شرکت   
شهرستان قلعه گنج، که جزء شرکت های فرعی فوالد کاوه جنوب 
ظرفیت  با  کلسینه(  )آهک  پخته  آهک  تولید  است جهت  کیش 
تولید 111 هزار تن در سال در تاریخ 20 آبان ماه 1400افتتاح 
شد. فوالد کاوه جنوب کیش در این شرکت سهم 60 درصدی دارد 
و افتتاح کارخانه آهک قلعه گنج، رویداد مهمی برای نماد بورسی 

»کاوه« محسوب می شود.
پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در این خصوص اظهار داشت: 
سرمایه گذاری خالص ما در این کارخانه 140 میلیارد تومان است و 
تولید اسمی سالیانه این کارخانه 111 هزار تن آهک صنعتی است 

و با فاز دوم به 220 هزار تن می رسد.

اخبار داخلی
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رتبه اول فوالد هرمزگان در کاهش بهای تمام شده

ثبت رکورد تولید ماهیانه شمش توسط
 فوالد خوزستان

رکوردشکنی در ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه

افتتاح کارخانه آهک وابسته به فوالد کاوه 
جنوب کیش



 شرکت جهان فوالد سیرجان برنامه افزایش سرمایه 62.5 درصدی 
خود را به تصویب هیات مدیره رساند. این شرکت قصد دارد سرمایه 
خود را از مبلغ 40 هزار میلیارد ریال به 65 هزار میلیارد ریال از 
محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش دهد. انجام افزایش 
و  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  موافقت  به  منوط  یادشده  سرمایه 

تصویب مجمع عمومی  فوق العاده است.
افزایش سرمایه قبلی این شرکت مربوط به سال گذشته بود که از 
مبلغ 18 هزار و 500 میلیارد ریال به رقم 40 هزار میلیارد ریال اقدام 
شد. این افزایش سرمایه به سبب اصالح ساختار مالی، جلوگیری از 
خروج وجه نقد برای تامین سرمایه در گردش و ارتقای توان تولید ی 
شرکت انجام شد و در اسفندماه سال 99 نزد مرجع ثبت شرکت ها 

به ثبت رسید.
هدف شرکت جهان فوالد سیرجان از انجام افزایش سرمایه جدید، 
تامین مخارج سرمایه ای مورد نیاز برای اجرای طرح های توسعه ای 
با  احیای مستقیم شماره 1  فاز 2  برای تکمیل  این شرکت  است. 
ظرفیت تولید یک میلیون و 50 هزار تن آهن اسفنجی در سال و 
طرح احداث مگامدول احیای مستقیم شماره 2 با ظرفیت تولید یک 
میلیون و 760 هزار تن آهن اسفنجی در سال، این افزایش سرمایه 

را انجام می دهد.
سیرجان،  فوالد  جهان  شرکت  سرمایه  افزایش  انجام  فرض  با 
بهره برداری آزمایشی )راه اندازی سرد( از پروژه فاز 2 احیای مستقیم 
شماره 1، سال 1403 خواهد بود. همچنین زمان بهره برداری از طرح 
احداث مگا مدول احیای مستقیم شماره 2، 1404 برآورد شده است.

 منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، از موافقت 
هیأت پذیرش با درج نماد ذوب در بورس اوراق بهادار تهران خبر داد 
و عنوان کرد که این نماد پس از انجام کارهای درج نماد، به بورس 
منتقل خواهد شد. به گفته یزدی زاده: در حال حاضر با موافقت 
هیأت پذیرش و درج نماد ذوب در بازار بورس، شاهد معامالت این 

نماد در این بازار خواهیم بود.

به گزارش چیالن، شرکت ذوب آهن اعالم کرد با توجه به موافقت 
آهن  ذوب  شرکت  سهام  پذیرش  با  بهادار  اوراق  هیئت  پذیرش 
اصفهان )سهامی عام( در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به 
احراز موارد تعیین  شده در مصوبات   مزبور از سوی آن شرکت؛ از 
تاریخ 1400.09.01 شرکت مذکور به  عنوان پانصد و نود و ششمین 
شرکت پذیرفته  شده در بخش “فلزات اساسی”، گروه “تولید فلزات 
اساسی” و طبقه “تولید آهن و فوالد پایه” با کد صنعت »2710« و 
نماد “ذوب” در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران 

درج می گردد.

 شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با نماد »وکغدیر« 
در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به گزارش چیالن، شرکت بین  المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 
از تاریخ 06/09/1400 به عنوان پانصد و نود و هفتمین شرکت 
پذیرفته شده در بخش »شرکت های چند رشته  ای صنعتی«، گروه 
و طبقه »شرکت های صنعتی چند رشته  ای«، با کد » 3999 « 
و نماد »وکغدیر« در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار 

تهران درج شده است.

 بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید 2 میلیون 
و 472 هزار و 941 تن محصول از سوی شرکت فوالد خراسان از 

ابتدای امسال تا پایان آبان ماه است. 
میلیون و 27  امسال یک  ماه  آبان  پایان  تا  شایان ذکر است که 
هزار و 627 تن گندله، 824 هزار و 895 تن آهن اسفنجی، 243 
هزار و 859 تن شمش داخلی و 376 هزار و 560 تن محصوالت 

ساختمانی سبک در فوالد خراسان تولید شد. 
همچنین جمع فروش محصوالت این شرکت در هشت ماهه امسال 
69137 میلیارد و 412 میلیون ریال بوده که 17188 میلیارد و 

169 میلیون ریال آن مربوط به فروش صادراتی بوده است.

 مدیران عامل دو شرکت  فوالد تاراز و ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری معرفی شد.

با تصویب هیئت مدیره شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 
حمید شجاعی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره جدید این 
ورق  شرکت  شد.  میرزایی  وحید  جایگزین  و  منصوب  مجموعه 
ویژه  گالوانیزه  ورق  تولیدکننده  بختیاری  و  چهارمحال  خودرو 
در سال  تن  هزار  با ظرفیت 400  در کشور  صنایع خودروسازی 
است. ورق گالوانیزه تولیدی این شرکت جایگزین ورق های وارداتی 
مصرفی در صنایع ساخت بدنه خودرو است. این شرکت یکی از 

زیرمجموعه های شرکت فوالد مبارکه است.
هیأت  توسط  حکمی  صدور  طی  جاری،  سال  آبان  در  همچنین 
مدیره هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان، داود فروتن به عنوان مدیر 
عامل جدید شرکت فوالد تاراز منصوب و جایگزین جعفر آقایی شد. 
از سوابق از سوابق فروتن می توان به معاون توسعه شرکت فوالد 

سنگان و مدیر عاملی شرکت میرکو اشاره کرد.

اخبار داخلی
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افزایش سرمایه 62 درصدی جهان  فوالد 
سیرجان

نماد »ذوب« به بورس انتقال یافت

درج شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر در 
بورس تهران

آمار هشت ماهه تولید و فروش فوالد خراسان 

معرفی مدیرعامل جدید دو شرکت  فوالدی 
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ریل گذاری اکتشافات معدنی به سمت 
معادن زیرزمینی

وجیه اهلل جعفری
رئیس هیئت عامل ایمیدرو

اکتشاف است و برای این که بتوانیم ذخایر معدنی کشور را افزایش 
دهیم باید به سمت معادن زیرزمینی و رو به عمق برویم.

 عالوه بر این، زیرساخت هایی همچون برق، آب، گاز، حمل و نقل و 
جاده و ریل در صنعت فوالد مهم است. البته در چند سال گذشته 
تا  را  آب  مشکل  فارس،  خلیج  آب  انتقال  با  توانست  فوالد  صنعت 
حدودی حل کند که این اقدام می تواند به توسعه و پایداری در زنجیره 
فوالد کمک کند.در حال حاضر ساالنه 107 میلیون مترمکعب آب 
خلیج فارس توسط آب شیرین کن ها برداشته می شود که سهم ایران 

2.5 درصد است و باید این کار با سرعت بیشتری انجام شود.

یکی از چالش های اصلی صنعت فوالد، تأمین مواد اولیه آن است 
و این در حالی است که امروز ذخیره قطعی سنگ آهن کشور 2.8 
میلیارد  یک  میزان  به  گذشته  سال های  طی  که  است  تن  میلیارد 
بود. هم  نیاز نخواهد  اما پاسخگوی  اضافه شده  به ذخایر کشور  تن 
اکنون در 30 استان کشور بیش از 640 هزار کیلومتر معدن در حال 

لزوم توجه به چالش ظرفیت های خالی 
در زنجیره فوالد

بهرام سبحانی
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 

متاسفانه  هم  فوالدسازان  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تامین  خصوص  در 
آشفتگی وجود دارد. تا یکی دو سال پیش قیمت محصوالت باالدست 
قیمت  از  و ضریبی  انجمن  پیشنهادی  مدل  اساس  بر  فوالد  زنجیره 
شمش تعیین می شد اما در حال حاضر جز قیمت شمش که توسط 
محصوالت  گذاری  قیمت  می شود،  کنترل  مختلف  انحاء  به  و  دولت 
باالدست رها شده  که ناهماهنگی عجیبی در زنجیره فوالد ایجاد کرده 

است.
لذا نباید به گونه ای حرکت کنیم که با وجود سرمایه گذاری های بسیار 
زیاد، ظرفیت نصب شده بالاستفاده بماند. خالی ماندن ظرفیت چه در 
بخش خصوصی، چه در بخش عمومی و یا نیمه دولتی، موضوعی است 
که زمینه از بین رفتن سرمایه های مردم و فشار بر جامعه را فراهم 

می آورد

ظرفیت نصب شده تولید فوالد در ایران 40 میلیون تن است و با تولید 
30 میلیون تنی فعلی، 25 درصد ظرفیت استفاده نشده تولید فوالد در 
کشور داریم که از جمله دالیل این ضریب بهره برداری پایین، مشکالت 
تامین مواد اولیه و خوراک واحد های فوالد سازی و مشکالت تامین برق 

و گاز است.
چالش تامین انرژی در صنعت فوالد به گونه ای است که با توجه به کمبود 
برق و گاز، حتی اگر ظرفیت نصب شده تولید فوالد کشور تا سال 1404 
به 55 میلیون تن برسد، امکان استفاده کامل از این ظرفیت وجود ندارد!

چالش عدم توازن در پروژه هــای 
توسعه ای زنجیره فوالد

کسری غفوری
مدیر عامل مجتمع فوالد خراسان

فوالدسازی موجب ایجاد کمبودهایی در تامین مواد اولیه اصلی برای 
فوالد سازان بزرگ کشور شده است.

کنسانتره  درخصوص  به ویژه  اولیه  مواد  »کیفی«  و  »پایدار«  تامین 
سنگ آهن با توجه به محدودیت در ذخایر سنگ آهن موجود کشور، 
لزوم سرمایه گذاری شرکت های فوالدی و معدنی در یکپارچگی افقی 
تولید و احداث کارخانه های استحصال کنسانتره  ابتدای زنجیره  به 
را ایجاب می کند. این چالش از سویی، لزوم نگاه بلندمدت به حوزه 
اکتشاف به عنوان راهبردی آینده نگرانه را پررنگ تر کرده است. عالوه بر 
این تامین نقدینگی برای اجرای صحیح توازن در زنجیره ارزش نیز باید 

به طوری جدی مد نظر قرار گیرد.

صنعت فوالد به دلیل گستردگی زنجیره تولید آن از سنگ معدن تا 
محصول نهایی، نیاز مبرم به برنامه ریزی و اجرای سیاست های مدون، 
جامع و عالمانه دارد. عدم توازن در اجرای پروژه های توسعه از معدن 
تا محصول نهایی، که خود موجد چالش تامین مواد اولیه مورد نیاز 
از این چالش ها است. به  واحدهای تکمیلی فوالدسازی است، یکی 
عنوان نمونه ایجاد طرح های توسعه ای کنار معادن از جمله احیاء و نیز 
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پایداری تولید در فوالد اکسین در گرو 
صادرات است

امین آسیابان
مدیر عامل فوالد اکسین خوزستان

صنعتی کشور بهره برداری حداکثری شود.
از آنجا که این خط تولید دارای تکنولوژی خاص و ساخت شرکت های 
اروپایی است و تجهیزات، قطعات مکانیکال یا الکتریکال و یا اتوماسیون 
آن در انحصار شرکت های اروپایی است، باید قطعات مورد نیاز را با ارز 
حاصل از صادرات محصوالت وارد کنیم. از این رو در برنامه امسال، در 
کنار تامین نیاز داخلی که اولویت اصلی شرکت است، صادرات حدود 
70 هزار تن را در نظر گرفتیم که تقریبا 10 الی 12 درصد تولیداتمان 
خواهد بود. 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 ها است که انتظار داریم مسئولین محترم، 
ضمن حمایت از روند صادرات در این شرکت، به پایداری تولید در فوالد 

اکسین کمک نمایند.

مطابق استانداردهای جهانی، گونه های مختلفی از فوالد وجود دارد که 
تنها با باال پایین کردن درصد بسیار کمی از عناصر آلیاژی در ذوب 
فوالد، کاربرد آن محصول عوض می شود و در واقع فوالدی خاص برای 
مصارف صنعتی ویژه تولید می شود.کارخانه فوالد اکسین به عنوان 
تولیدکننده ورق های فوالدی کیفی در دنیا به لحاظ راندمان تولید، 
خواص متالورژیکی و مکانیکی نوع محصول هم به لحاظ و هم ابعاد جزو 
ده شرکت برتر است و لذا از این پتانسیل ویژه باید در جهت توسعه 

استراتژی های سه گانه برای مدیریت 
کمبود گاز و برق صنعت فوالد

امین ابراهیمی 
مدیر عامل فوالد خوزستان

چند استراتژی در این خصوص در نظر خواهیم گرفت از جمله اینکه 
در 6 ماهه دوم اورهال کارخانه را تکمیل خواهیم کرد تا اگر زمانی 
کمبود برق یا گاز اتفاق بیفتد، تولید محصوالت با ارزش افزوده بتواند 
استراتژی خوبی برای جبران برنامه تولیدی و ریالی مان باشد. بحث 
رابطه  این  در  بود.  ما خواهد  استراتژی  دومین  کارخانه  بدون  تولید 
مذاکراتی را با چند کارخانه در نقاط مختلف کشور شروع کردیم و 

ممکن است نوع همکاری متفاوت باشد.
سومین استراتژی، آمادگی الزم برای واردات گاز خواهد بود. به عنوان 
اجازه  صورت  در  تا  شده  انجام  مطالعاتی  دیگر  جبرانی  برنامه  یک 
دولت، از ترکمنستان و به صورت سوآپ، گاز مورد نیاز نیروگاه های 
و  گذشته  سوابق  به  توجه  با  البته  کنیم.  تامین  و  خریداری  را  برق 
مذاکرات انجام شده اخیر، بعید است  محدودیت گاز شامل حال فوالد 
خوزستان شود اما اگر به این مرحله برسد، ما زیرساختش را آماده و 

مذاکرات را شروع کرده ایم.

فوالدسازان در سنوات گذشته و به طور معمول برای نیمه دو سال با 
قطع گاز و برق مواجه می شدند و لذا برنامه ریزی های الزم را برای 
آن زمان درنظر می گرفتند اما متاسفانه امسال ما در فوالد خوزستان 
ناچار شدیم برنامه اورهال را به صورت غیر برنامه ریزی شده در6 ماهه 
تولید در زمستان  با کاهش  مقابله  برای  نیز  بدهیم. حاال  انجام  اول 
با تمهیداتی سعی خواهیم کرد اثرات محدودیت های برق و گاز را 

کمرنگ تر کرده و کاهش بدهیم.

کنسرسیومی از شرکت های بزرگ به 
اکتشافات اصولی ورود کند

ناصر تقی زاده
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

سیستان و بلوچستان نیز از جمله استان های معدنی است که مورد 
غفلت قرار گرفته است.

من اعتقاد دارم اگر مشارکت با دانشگاه ها مورد توجه جدی قرار گیرد و 
تعامل دوسویه بین شرکت های بزرگ و دانشگاه ها برقرار شود، چنین 
نتایجی با سرعت بیشتر قابل حصول است. چادرملو با دانشگاه امیرکبیر 
از گذشته، شرکت ها  بیش  است  نیاز  و  دارد  این بخش همکاری  در 
به مشارکت دانشگاه و صنعت توجه داشته باشند. دقت کنیم که با 
روش های جدید و علمی بهره برداری، تا 60 درصد هزینه های معدنی را 
می توان کاهش داد. البته قطعاً تا زمانی که گازوئیل 300 تومان است، 

معادن را به گورستان تبدیل کرده ایم!

کنم  می  پیشنهاد  کشور،  آهن  سنگ  ذخایر  مشکل  حل  برای 
کنسرسیومی از شرکتهای بزرگ، فارغ از بحث های مالکیتی ایجاد شود 
و این کنسرسیوم در حوزه اکتشاف سرمایه گذاری کند. این سرمایه 
گذاری می تواند به شناسایی ذخایر بزرگ در کویر مرکزی ایران منتج 
شود. در کویر مرکزی ایران اگر اکتشاف بر مبنای اصول علمی صورت 
گیرد، قطعاً به چندین میلیارد تن اکتشافات معدنی دست می یابیم. 



سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
ایران دهه فجر

سمینار تخصصی 
»چالش گاز در زنجیره فوالد« 

زمان برگزاری: 19 تا 21 بهمن 1400

دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن فوالد با اشاره به تعیین زمان جدید 
برگـــزاری سومین جشنواره و نمایشگاه  ملی فوالد ایران اظهار داشت: 
توسعه  و  بومی سازی  رویکـــرد  با  نمایشگـــاه  و  جشـــنواره  این 
توانمندی های  از  حداکثری  بهره برداری  راستـــای  در  و  تکنولوژی 
داخلی زنجیره آهن و فوالد کشور از سنگ آهـــن تا محصول نهایی 
تعریف شـــده و قرار بود پیش از این در هتل المپیـــک تهران برگزار 
تعویق  به  کرونا  با  مقابله  ملی  ستـــاد  موافقت  عـــدم  با  که  شود 

افتـــاده بود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد خبر داد: پس از شتاب خوبی که 
در واکسیناسیون عمومی صورت گرفتـــه و با توجه به پایداری نسبی 
وضعیت کنترل کرونا، این رویداد بزرگ ملـــی با حضور شرکت های 
بزرگ معــــدنی و فــــوالدی، به صــــورت ترکیبی )حضوری و 
مجازی( و همچـــنین پخـــش زنده تلویزیونی از 19 تا 21 بهمن 
ماه سال جاری و مقارن با دهه مبارک فجر در هتل المپیک برگزار 

خواهد شد.

زمان برگزاری: 5 دی  1400

گروه رسانه های تخصصی  چیالن، زیرنظر انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران، سمینار »چالش گاز در زنجیره فوالد« را برگزار می کند.

از  نمایندگانی  با حضور  رویداد تخصصی، 5 دی ماه سال جاری  این 
وزارت صمت، وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران، ایمیدرو، انجمن فوالد 

و شرکت های زنجیره فوالد برگزار می شود.

فوالد«  زنجیره  در  گاز  »چالش  تخصصی  سمینار  اصلی  محورهای 
عبارتند از:

  پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در زنجیره فوالد با تأمین پایدار گاز 	
چشم انداز وضعیت تأمین پایدار گاز صنایع انرژی بر در 5 سال  	

آینده )تولید و تقاضا(
)از  	 ایران  فوالد  زنجیره  رقابت پذیری  در  گاز  نرخ  افزایش  تاثیر 

معدن تا محصوالت نهایی 
میزان تأثیرپذیری صنایع فوالد از محدودیت های تأمین گاز 	
ابعاد سرمایه گذاری صنایع فوالدی و معدنی در صنعت گاز 	

انعکــــاس
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گزارشــات انجــــــمنانعکــــاس

انجمن فوالد طی نامه ای به بورس کاال پیشنهاد داد:

تغییر شرایط عرضه آهن اسفنجی و شمش القایی در بورس کاال

در  القایی  ذوب  واحدهای  مشکالت  به  توجه  با 
تامین مواد اولیه مورد نیاز خود و همچنین مسائل 
انجمن  کاال،  بورس  در  عرضه  برای  واحدها  این 
از  فوالد طی نامه ای به بورس کاال، ضمن گالیه 
با  مشورت  عدم  در  کاال  بورس  اخیر  رویکردهای 
ذوب  کارخانجات  ها، وضعیت حال حاضر  تشکل 
القایی را تشریح و پیشنهادات چهارگانه خود برای 
بهبود وضعیت عرضه آهن اسفنجی و شمش القایی 

در بورس کاال را پیشنهاد داد.

خطر تعطیلی شرکت های کوچک و متوسط فوالدی

انجمن فوالد در نامه خود، شرایط عرضه محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال را مطلوب 
ندانسته و اعالم کرده که در صورت تداوم روند موجود، شرکت های کوچک و متوسط 
زنجیره فوالد مجبور به تعطیلی خواهند شد. انجمن فوالد در این خصوص آورده است: 
آهن  حداقلی   عرضه  و  سو  یک  از  فوالدی  حداکثری شمش  عرضه  بر  عجیب  »اصرار 
اسفنجی در بورس کاال با یکدیگر همخوانی نداشته و به دلیل شرایط مازاد تولید نسبت به 
نیاز داخلی در شمش و برعکس آن در آهن اسفنجی، تفاوت قیمت معامالتی این محصول 
به حدی نزدیک شده که تولید شمش به روش ذوب القایی را با زیان مواجه ساخته است. 
عالوه بر این اضافه شدن آپشن هایی به مبلغ معامالت در تابلوی بورس کاال، بدون نظارت 
الزم و داشتن یک رویه مشخص و به طور سلیقه ای انجام می شود که از آن جمله می توان 
به نرخ های متفاوت پاداش اضافه عیار، هزینه توزین و ... اشاره کرد. چنین شرایطی، هزینه 
تامین مواد اولیه برای فوالدسازان القایی را به حدی باال برده که تولید شمش و فروش آن 

در بورس کاال به یک کار غیر اقتصادی تبدیل شده است.«

پیامدهای تک روی در بورس کاال

انجمن تولیدکنندگان فوالد در نامه خود از کم توجهی به نظرات بخش خصوصی و عدم 
مشورت مستمر با تشکل ها در بورس کاال انتقاد کرده و پیامدهای این تغییر رویکرد در 
طی یک سال اخیر را تعیین غیر شفاف و غیر منصفانه فرمول قیمت های پایه و تغییرات 
مستمر آن، عدم به روز رسانی و انعطاف  الزم در مقررات بورس کاال در خصوص تضامین، 

تسویه و ... با وجود گسترده تر شدن فعالیت های آن دانسته است.

 در این نامه می خوانیم: »این رویکرد ضمن اینکه مغایر مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط 
کسب و کار می باشد، موجب شده که تنوع روش های تولید و تجارت در شرکت های 
نارضایتی بخش  و  نگیرد  قرار  توجه  مورد  کاال  بورس  در  معامله  و  برای عرضه  مختلف 

خصوصی از عملکرد بورس کاال را به همراه داشته باشد.«

پیشنهادات چهار گانه

انجمن فوالد در راستای عرضه حداکثری محصوالت زنجیره فوالد به ویژه شمش القایی در 
بورس کاال پیشنهادات خود را این گونه مطرح کرده است:

از  	 فوالد،  زنجیره  دیگر  کاالی  هر  مانند  کاال  بورس  در  عرضه شده  اسفنجی  آهن 
مشخصات استاندارد یا حداقل عیار و آنالیز معمول برخوردار باشد و مواردی همچون 

افزوده شدن درصد پاداش اضافه عیار به مبلغ معامالت حذف گردد.
 همانند تعیین فرمول حداکثر قیمت پایه، فرمولی نیز برای حداقل آن مشخص گردد  	

تا کاهش های متوالی چند درصدی قیمت پایه برای عرضه کنندگانی که محصول 
آنان به فروش نمی رسد، موجب ورود آنان به محدوده زیان نشود.

 امکان تسویه روزانه )24 ساعت کاری( معامالت برای عرضه های شرکت های ذوب  	
القایی و سایر شرکت های کوچک و متوسط به دلیل تطابق عملیات تسویه با بازار و 

همچنین لزوم گردش تضامین این شرکت ها فراهم گردد.
در تعیین قیمت پایه همه محصوالت زنجیره فوالد از جمله شمش القایی، در کنار  	

در نظر گرفتن  قیمت های جهانی و قیمت های پایانی گذشته، به بهای تمام شده 
شرکت های کوچک و متوسط بخش خصوصی هم توجه شود چرا که قرار است بورس 
کاال محلی برای عرضه و کشف قیمت در تمامی شرکت های بزرگ و کوچک باشد.



گفت وگـو
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محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در گفت وگو با چیالن اظهار داشت: برای حل پایدار مشکل مواد اولیه در زنجیره 
فوالد ضرورت دارد که در گام نخست، نهضت اکتشافی در کشور راه بیندازیم تا انحالل صنایع پایین دستی به دلیل عدم در اختیار داشتن مواد 

اولیه رخ ندهد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در خصوص تأمین پایدار مواد اولیه مطرح کرد:مدیرعامل فوالد مبارکه در خصوص تأمین پایدار مواد اولیه مطرح کرد:

نهضت اکتشاف برای نجات صنایع پایین دستینهضت اکتشاف برای نجات صنایع پایین دستی

مبارکه گفت: در حال حاضر،  فوالد  به گزارش چیالن، مدیرعامل شرکت 
مصرف فوالد کشور حدود 17میلیون تن است، در حالی که ظرفیت نصب 
شده 40 میلیون تن و میزان تولید ساالنه 30 میلیون تن است. 55 تا 60 
میلیون تن طرح های در دست احداث در کشور تعریف شده است که ما باید 

با نگاه خرد به چالش ها و مشکالت موجود در زنجیره بپردازیم.
ضرورت رفع مشکالت اکتشاف و استخراج سنگ آهن 

مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان ساخت: اگر قرار است چالش های زنجیره 
فوالد در حوزه تأمین حل شود، در ابتدای امر باید مشکالت حوزه اکتشاف، 
استخراج، تولید کنسانتره، گندله و... به تدریج بررسی و رفع شوند. الزم است 
از این پس در تک تک حوزه ها خردنگر باشیم و فعاالن بخش معدن و فوالد، 

چالش ها را با این نگاه رفع کنند.
استفاده از دانش شرکت های بین المللی

وی ادامه داد: اکنون شرکت هایی که بتوان در حوزه اکتشاف به آنها اتکا کرد 
وجود ندارند و ما الزم است که از تجربه و دانش شرکت های خارجی استفاده 
کنیم تا شاهد تحول در این بخش باشیم. عمق اکتشاف در جهان 79 متر، 
اما در ایران زیر 10 متر است. پس در گام نخست باید دراین بخش نهضت 
اکتشافی راه بیندازیم تا انحالل صنایع پایین دستی به دلیل عدم در اختیار 

داشتن مواد اولیه رخ ندهد.
حرکت بخش صنعت و معدن باید متوازن باشد

مدیرعامل فوالد مبارکه عنوان کرد: مبحث کمبود مواد اولیه در صنعت فوالد، 
به ویژه سنگ آهن در سال های اخیر بسیار 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. معادن فعلی کشور 
تا حدود 15 سال آینده پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان فوالد خواهند بود 
و لذا این موضوع نشان می دهد در حوزه اکتشاف، اقدامات اثربخشی انجام 
نگرفته و در کل دو بخش صنعت و معدن به صورت متوازن حرکت نکردند.

وی گفت: صنایع فوالدی پیشتر به دلیل اینکه برای تامین مواد اولیه، روی 
معادن حساب باز کرده بودند که اقدام بجایی هم بود، وارد عرصه معدن نشدند؛ 
اما مدتی است که به اجبار برای تامین مواد اولیه در بخش معدن سرمایه گذاری 
کردند که عملکرد خوبی داشتند. اما صنایع به حمایت دولت در بخش اکتشاف 
نیازمند هستند و باید حاکمیت بستر الزم را در اختیار آن ها قرار بدهد. وزیر 
صمت در برنامه هایی که اعالم کردند، توجه خوبی به بخش معدن داشتند 
دهیم. انجام  بزرگی  کارهای  بتوانیم  سیزدهم  دولت  در  هستیم  امیدوار  و 

افزایش سرمایه گذاری شرکت های معدنی در بخش اکتشاف 
معدنی  هزینه های شرکت های  درصد  گفت: 63  مبارکه  فوالد  مدیرعامل   
که  می آید  وجود  به  الزام  این  و  است  اکتشاف  حوزه  در  دنیا،  در  پیشتاز 

شرکت های معدنی در این بخش سرمایه گذاری کنند.
طیب نیا افزود: البته روش های غیرعلمی برای اکتشاف و نوع واگذاری  معادن 
و پهنه های معدنی و مباحث محیط زیستی از دیگر مشکالت است که دولت 
و حاکمیت می تواند در این زمینه ها ورود کند. به جز چند شرکت بزرگ، 
روش های غیرعلمی در حوزه استخراج معادن صورت گرفته و در واگذاری ها 

توجه به اهلیت ها صورت نگرفته است.
ادغام شرکت ها و گره زدن منافع معدنی ها و فوالدی ها

مدیرعامل فوالد مبارکه بیان داشت: ادغام عمودی و افقی در زنجیره فوالد 
و گره زدن منافع معادن و فوالدسازان در شرایط فعلی اهمیت بسیاری دارد. 
معادن بزرگ باید معادن کوچک و فوالدسازان بزرگ باید فوالدسازان کوچک 

را فعال کرده و آنها را از حالت غیراقتصادی خارج کنند.
طیب نیا تأکید کرد: باید در طرح های توسعه صنعت فوالد تجدیدنظر شود، 
چراکه توسعه ها بیشتر کّمی بوده در حالی که توسعه پایدار در زنجیره فوالد 
با تولید محصوالت کیفی و خاص به سرانجام می رسد و در کنار تمرکز بر 
مسئله تأمین پایدار مواد اولیه، باید حرکت به سمت تولید فوالدهای کیفی و 

خاص نیز با جدیت دنبال شود. 
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مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با چیالن اظهار داشت: ظرفیت تولید فوالد کشور به 40 میلیون تن رسیده 
است و مشکلی در جهت تامین فوالد یک میلیون واحد مسکونی نداریم. مهم ترین مشکل ما در زمینه بوروکراسی های اداری است که بهتر است اتاق 
فکری ایجاد شود و تمامی تولیدکنندگان نیز در این اتاق فکر حضور داشته باشند تا موانع رسیدن به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بررسی 

شود و به دغدغه تولیدکنندگان فوالد و سایر صنایع مرتبط با مسکن رسیدگی شود.

یزدی زاده در گفت وگو با چیالن، پیشنهاد تشکیل اتاق فکر با حضور دولت و فوالدسازان داد:یزدی زاده در گفت وگو با چیالن، پیشنهاد تشکیل اتاق فکر با حضور دولت و فوالدسازان داد:

آمادگی فوالدسازان  برای کمک به پروژه مسکن ملیآمادگی فوالدسازان  برای کمک به پروژه مسکن ملی

نوع   15 از  بیش  گفت:  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل  چیالن،  گزارش  به 
آهن  ذوب  تولیدی  محصوالت  سبد  در  جاری  سال  برای  جدید  محصول 
اصفهان وجود دارد که تاکنون بی سابقه بوده است و محصوالتی که در ذوب 

آهن تولید شده دارای ارزش افزوده باالیی است.
محدودیت گاز تأثیر چندانی بر فعالیت ذوب آهن ندارد

یزدی زاده خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه ذوب آهن کمترین بهره را از 
یارانه انرژی می برد، امیدواریم در زمستان مشکلی در زمینه انرژی نداشته 
باشیم. با توجه به روش تولید از طریق کوره بلند در ذوب آهن اصفهان، در 
زمستان با محدودیت گاز مشکل چندانی نخواهیم داشت و امیدواریم سایر 

صنایع فوالد هم در این زمینه مشکلی نداشته باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از ریسک هایی که صنعت فوالد را تهدید 
می کند، اثرگذاری کمتری بر شرکت ذوب آهن داشته و برخی از عوامل اقتصادی 
در حال وقوع، نظیر کاهش قیمت زغال سنگ، بر ذوب آهن تأثیر مستقیم دارد.

برنامه ریزی برای صادرات ریل
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه گفت: در زمینه صادرات ریل با توجه 
در  اما  بازارهای صادراتی هستیم.  دنبال  به  متری  ریل 36  تولید  توان  به 
زمینه صادرات ریل به افعانستان باید عنوان کنم بحث قرارداد ریل ما مربوط 
به دولت قبلی افغانستان بوده و با تغییر دولت در این کشور، فعال صادرات 
به افغانستان متوقف شده است. در مجموع، امیدواریم قراردادهای جدیدی 

منعقد شود و شاهد صادرات ریل باشیم.
نقش صنعت فوالد در تحقق مسکن ملی

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان بیان داشت: با توجه به اینکه فوالد ساختمانی، 
بخش قابل توجهی از تولید فوالد کشور را به خود اختصاص می دهد، این 

صنعت نقش پررنگی در ساخت مسکن ایفا می کند.
وی ادامه داد: میانگین عمر مسکن در ایران را حدود یک دهم اروپا است. در 
عمل در ایران ساختمان های باالی 30 سال برای عموم مردم گزینه جذاب 
برای خرید و اجاره نیست در حالیکه در اروپا و کشورهای پیشرفته، عمر 

مسکن نزدیک به 200 سال است. کوتاه بودن عمر مسکن در ایران عالوه 
بر هدر رفت سرمایه ، آلودگی های زیادی از جمله زیست محیطی، صوتی، 

ترافیک و هزینه جابجایی نخاله های ساختمانی به همراه دارد.
یزدی زاده گفت: افزایش نخاله های ساختمانی که از منابع ملی هزینه زیادی در 
تولید آن شده و آسیب زیادی به محیط زیست وارد می کنند، از جمله چالش های 
بزرگ است. صنعت فوالد به عنوان صنعت تاثیرگذار در ساخت مسکن می تواند با 

تولید محصوالت با کیفیت، از هدررفت منابع ملی پیشگیری کند.
سودآوری »ذوب« و انتقال نماد از فرابورس به بورس

منصوریزدی زاده از موافقت هیأت پذیرش با درج نماد »ذوب« در تابلوی 
بورس خبر داد و گفت: تغییر بازار سهام شرکت ذوب آهن اصفهان از فرابورس 
به بورس، مدت زیادی است که در دست بررسی شرکت بود و برنامه ریزی 
شده بود که پس از تحول شرکت در زمینه سودآوری، انتقال نماد این شرکت 
از سال  انجام گیرد. همچنان که شاهدیم، عملیات شرکت  بورس  بازار  به 
1397 به سودآوری رسید و سال 1399 زیان انباشته این شرکت به طور 

کامل پوشش داده شد و بخشی از سود نیز بین سهامداران تقسیم گردید.
یزدی زاده اضافه کرد: تغییر بازار شرکت ذوب آهن، اتفاق مبارکی است که 
هم به سهامداران این مجموعه کمک می کند و هم موجب اثرگذاری بیشتر 

این شرکت در بازار سرمایه خواهد بود.
وی ادامه داد: شرکت ذوب آهن جزو شرکت های بزرگ صنعت فوالد کشور 
بوده و سهام آن نیز همواره از اقبال باالی سرمایه گذاران برخوردار بوده است. 
از این رو با انتقال نماد »ذوب« به تابلوی بورس، شاهد حضور این نماد در 
کنار سهام شرکت های بزرگ و تاثیرگذار بر شاخص کل بورس خواهیم بود 
و این موضوع به دیده شدن شرکت ذوب آهن و اقبال بیشتر بازار سرمایه 
به سرمایه گذاری در این نماد کمک شایانی می کند. بدین ترتیب، شرکت ها 
و صندوق های سرمایه گذاری که مایل به انطباق سرمایه گذاری خود با روند 
شاخص کل بورس هستند، می توانند سرمایه خود را به این نماد نیز اختصاص 
دهند. همچنین این تغییر باعث می شود تا شرکت ذوب آهن از معافیت های 
مالیاتی بیشتری برخوردار گردد که بر سودآوری این شرکت نیز اثرگذار است.
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مهندس ناصر تقی زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گفت وگو با چیالن در مورد راه حل مشکل کمبود مواد اولیه در زنجیره 
فوالد اظهار داشت: پیشنهاد مشخص من این است که برای حل مشکل ذخایر سنگ آهن، کنسرسیومی از شرکت های بزرگ ایجاد شود و این 

کنسرسیوم در حوزه اکتشاف سرمایه گذاری کند. اکتشافات جدید می تواند به شناسایی ذخایر بزرگ در کویر مرکزی ایران منجر شود.

مدیرعامل چادرملو در گفت وگو با چیالن پاسخ داد:مدیرعامل چادرملو در گفت وگو با چیالن پاسخ داد:

چگونه می توان مشکل کمبود سنگ آهن را حل کرد؟چگونه می توان مشکل کمبود سنگ آهن را حل کرد؟

مدیرعامل چادرملو در خصوص ضرورت استفاده از روش های جدید معدن کاری 
به خبرنگار چیالن گفت: برای بهره برداری از معادن جدید با جدیت به دنبال 
پیاده کردن شیوه های جدید و به روز معدن کاری دنیا هستیم و امیدوار هستیم 
طی 4 الی 5 ماه آینده خبرهای خوبی از شروع این طرح بدهیم. استفاده 
از روش های جدید سبــب می شود تا 60 درصد از هزینــه های معدن کاری 

کاهش یابد.
ناصر تقی زاده گفت: در حال حاضر 80 تا 85 درصد تجهیزات مورد نیاز برای 
بهره برداری از معادن جدید را از داخل کشور تأمین می کنیم اما برای مبحث 

مهندسی می بایست از تجربه شرکت های معتبر خارجی استفاده کنیم.
استفاده از دستگاه های جدید حفاری

مدیرعامل چادرملو گفت: ما برای  فاز جدیدی از اکتشاف خود 8 دستگاه 
حفاری را در سال پیش وارد مجموعه کردیم. یکی از اصلی ترین مشکالت 
اکتشافی در کشور، نبود تجهیزات کارآمد و به روز حفاری است؛ برای همین 
دستگاه های حفاری به روز را وارد کردیم و به نتایج خوبی نیز دست پیدا کردیم.

تشکیل کنسرسیومی از چند شرکت بزرگ 
مهندس تقی زاده در گفت وگو با چیالن بیان داشت: بحث اکتشاف یک بحث 
حاکمیتی است. ما به لحاظ هزینه اکتشاف و خرید تجهیزات هیچ مشکلی 
نداریم و پیشنهادمان این است که وزارت صنعت یک کنسرسیوم از 3 الی 
4 شرکت بزرگ به طور مثال فوالد مبارکه، گل گهر و چادرملو و .. فارغ از 
بحث های مالکیتی تشکیل دهد، تا موضوع اکتشاف را با قدرت به پیش ببرد. 
به خصوص در استان هایی نظیر کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و کل کویر 
مرکزی، ظرفیت های معدنی بزرگی وجود دارد و از نظر من آینده اقتصادی 

ایران در کویر مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
وی افزود: به نظر من بعد از تشکیل این کنسرسیوم، یکی از شرکای بزرگ، 
لیدر عملیات اکتشافی شود و به طور مشترک اکتشافات را از کویر مرکزی آغاز 
و به سمت استان سیستان و بلوچستان حرکت کنیم. تصور بر این است که 

استان های کرمان و یزد به تنهایی دارای ذخایر غنی معدنی هستند، اما بدون 
تردید سیستان و بلوچستان دارای معادنی ناشناخته است و می توان از عملیات 

اکتشاف در آنجا نتیجه مطلوبی کسب کرد.
وی ادامه داد: پیشنهاداتی در دولت سیزدهم بابت استفاده از شرکت های بزرگ 
مطرح شده که بار توسعه کشور را به دوش بگیرند که ما از این پیشنهاد 
استقبال می کنیم و تشکیل یک کنسرسیوم بزرگ اکتشاف نیز در همین راستا 

است و می تواند مشکل ذخایر سنگ آهن کشور را حل کند.
نگرانی تولیدکنندگان از قطع برق و گاز

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خصوص کمبود و قطعی برق 
و گاز گفت: کمبود برق ضعف وزارت نیرو را می رساند. متاسفانه قراردادهای 
باعث شده  بسته شد  برق  تولیدکنندگان  با  سال ها  این  که طی  ضعیفی 
سال ها هیچ سازمان و مجموعه ای در این خصوص سرمایه گذاری نکند و 
این قراردادهای یک جانبه سبب رکود شده است. در کل می بایست اقتصاد 
برق اصالح شود. تولید برق باید تبدیل به یک فعالیت اقتصادی سودآور شود 
تا کسری موجود در این زمینه با سرمایه گذاری های جدید برطرف شود.

وی افزود: نگرانی هایی جدی در خصوص گاز نیز برای امسال وجود دارد 
و الزم است که وزارت نفت اقدامات جدی تری در این زمینه انجام دهد تا 

گرفتار قطعی گاز در پاییز و زمستان نشویم.
ایجاد شفافیت با عرضه در بورس کاال

همه  عرضه  خصوص  در  چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
ما موافق صددرصد عرضه  بورس کاال گفت:  محصوالت زنجیره فوالد در 
محصوالت خود در بورس هستیم. چادرملو در عرضه محصوالت در بورس 
کاال پیشگام بوده است چرا که با این تصمیم، قیمت ها شفاف می شود. این 
در  و منطقی می شود.  معقول  قیمت ها  و  است  قیمت گذاری خوب  روش 
صورت عرضه همه محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال، زمینه برای ایجاد 
شفافیت الزم فراهم می شود و کل زنجیره به یک ثبات نسبی خواهد رسید.
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مهندس علیرضا چایچی مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران در گفت وگو با چیالن جایگاه خاص و استراتژیک این شرکت در میان صنایع فوالد 
کشور را تشریح کرد. وی در این گفت وگو به عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال نیز پرداخت و استدالل کرد که چرا بورس جایگاه مناسبی برای 

عرضه و معامله محصوالت آلیاژی و خاص نیست.

چایچی در گفت وگو با چیالن:چایچی در گفت وگو با چیالن:

فوالد آلیاژی ایران، یک شرکت فوالد مینیاتوری استفوالد آلیاژی ایران، یک شرکت فوالد مینیاتوری است

مهندس چایچی در مورد جایگاه شرکت فوالد آلیاژی ایران به خبرنگار چیالن 
گفت: شرکت فوالد آلیاژی ایران به عنوان یک صنعت استراتژیک، جایگاهی 
کاماًل متمایز بین شرکت های فوالدی کشور دارد. در واقع، شرکت فوالد آلیاژی 
ایران، یک شرکت فوالد مینیاتوری است که با امکانات نرم افزاری و مغزافزاری 

خود، نیازهای بسیاری از صنایع مادر و تخصصی کشور را تأمین می کند.
فوالد آلیاژی؛ تأمین کننده نیاز 16 صنعت مادر 

مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران خاطرنشان ساخت: این شرکت با دانش 
فنی و تکنولوژی پیشرفته خود، با تجهیزات خاص و ویژه اش و با نیروهای ماهر 

و متخصص اش، یک شرکت صاحب سبک و دارای برند قدرتمند است.
ایران  آلیاژی  تا شرکت فوالد  باعث شده  ادامه داد: مولفه های ذکرشده  وی 
به عنوان یک صنعت استراتژیک بالغ بر 2 هزار سایز و گرید محصول تولید کند. 
این محصوالت نیازهای بالغ بر 16 صنعت مادر و تخصصی را تأمین می کنند. 
صنایع خاص و مهمی همچون خودروسازی، نفت، گاز و پتروشیمی، ابزارسازی 
و ماشین آالت و ادوات صنعتی و صنایع مفتولی و پیچ و مهره از محصوالت 

تولیدی در این شرکت تغذیه می کنند.
مزیت عرضه فوالد تجاری و عمومی در بورس کاال 

این مدیر موفق فوالدی در مورد عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال گفت: 
عرضه فوالد تجاری و محصوالت عمومی و استاندارد در بورس کاال، کار بسیار 
خوبی است و باعث ایجاد حداکثر شفافیت، شکل گیری قیمت های تعادلی و کمک 
به تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز شرکت ها و محصوالت نهایی موردنیاز مصرف 
کنندگان می شود. در واقع، مکانیزم بورس برای عرضه محصوالت استاندارد و 
عمومی مناسب است و فلسفه بورس ایجاب می کند که فوالدهای تجاری در بورس 

کاال معامله شوند.
ایرادهای عرضه فوالدهای خاص و آلیاژی در بورس

به  بورس کاال  این وجود، عرضه در  با  ادامه خاطرنشان ساخت:  چایچی در 
هیچ وجه مناسب فوالدهای آلیاژی و خاص نیست. همان طور که عنوان شد، 

شرکت فوالد آلیاژی ایران بالغ بر 2000 سایز و گرید محصول تولید می کند. 
در حوزه فوالدهای خاص، تعداد مشتریان بسیار محدود و تنوع و گستردگی 
محصوالت بر اساس سایز، آنالیز، ابعاد، شرایط سطحی و عملیات حرارتی بسیار 
زیاد است. در چنین شرایطی اصاًل امکان عرضه محصوالت فوالدی آلیاژی و 

خاص در بورس کاال وجود ندارد.
چایچی خاطر نشان ساخت: محصوالت فوالد آلیاژی ایران بر اساس سفارش 
مشتری و در مقادیر محدود تولید می شوند و نمی توان این الزام را به وجود آورد 
که مثل فوالدهای ساختمانی، این محصوالت هم در بورس کاال عرضه شوند.

بر  غیرُعرف  اصرار  و  پافشاری  گفت:  ایران  آلیاژی  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
عرضه فوالدهای خاص و آلیاژی در بورس کاال ممکن است باعث شود تا بحث 
واسطه گری و داللی به وجود بیاید و مشتریانی که امکان خرید از بورس کاال را 
ندارند به سراغ خرید از دالالن و واسطه ها بروند. این امر نتیجه خوبی نخواهد 
داشت و ممکن است باعث توقف تولید در خطوط تولید صنایع بزرگ کشور شود.

افزایش سرمایه فوالد آلیاژی ایران از محل سود انباشته
با خبرنگار چیالن تصریح کرد: شرکت فوالد  مهندس چایچی در گفت و گو 
برنامه  یک،  یزد  توسعه  اجرای طرح  مالی  منابع  تأمین  ایران جهت  آلیاژی 
افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته را کلید زده است و با این 
طرح، سرمایه شرکت از 1200 میلیارد تومان به 2400 میلیارد تومان افزایش 

خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران در پایان توضیح داد: این افزایش سرمایه تماماً 
از محل سود انباشته است و نیاز به آورده نقدی سهامداران نیست. خوشبختانه 
شرکت فوالد آلیاژی ایران جایگاه خوبی نیز در بازار سرمایه دارد و سرمایه گذاران 
نسبت به جایگاه استراتژیک این شرکت، آگاهی و شناخت دارند. افزایش سرمایه 
فوالد آلیاژی ایران به پیش برد پروژه بزرگ یزد یک، که ظرفیتی نزدیک به 720 
هزار تن در سال دارد، کمک می کند و امیدواریم تا قبل از پایان سال 1401، این 

پروژه به بهره برداری برسد.   



اسداهلل فرشاد، مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در گفت وگو با چیالن آخرین وضعیت طرح های توسعه ای این شرکت را تشریح کرد. 
وی در این رابطه گفت: شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در سال 1399 فاز اول افزایش ظرفیت واحد احیاء مستقیم از 800 هزار تن به 1 میلیون 
تن را به اتمام رساند و فاز دوم پروژه افزایش ظرفیت واحد احیاء مستقیم از 1 میلیون تن به 1 میلیون و 200 هزار تن نیز در سال 1401 مورد 

بهره برداری قرار خواهد گرفت.

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

جزئیات طرح های توسعه آهن و فوالد غدیر ایرانیانجزئیات طرح های توسعه آهن و فوالد غدیر ایرانیان

مدیرعامل آهن و فوالد غدیر ایرانیان به خبرنگار چیالن گفت: در سال 
جاری، تمام تجهیزات ساخت داخل و خارج برای تکمیل پروژه افزایش 
ظرفیت واحد احیاء مستقیم این شرکت تأمین می شود و فاز دوم این پروژه 

در سال آینده در مدار تولید قرار می گیرد.
احداث مجتمع گندله سازی بهاباد

فرشاد اظهار داشت: شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان، مجتمع گندله سازی 
بهاباد با ظرفیت 4 میلیون تن در سال را نیز در دست احداث دارد که 

ظرفیت این طرح قابل توسعه به 5 میلیون تن در سال است. 
وی افزود: به جز پروژه های فوق، شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در 
برخی طرح های توسعه دیگر نیز به عنوان سهامدار مشارکت دارد که اجرای 

این پروژه ها نیز با قوت دنبال می شود. 
پروژه های فوالد شاهرود

وی عنوان کرد: شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در فوالد شاهرود نیز 
مشارکت دارد و این کارخانه دارای خط نورد میلگرد به ظرفیت 200 هزار 
تن در سال است. واحد فوالدسازی این کارخانه به ظرفیت 300 هزار تن 
در سال در دست احداث است و فاز دوم خط نورد به ظرفیت 200 هزار 
تن که محصول آن کالف خواهد بود، از دیگر پروژه های این شرکت است. 
همچنین فاز سوم توسعه فوالد شاهرود، خط احیاء مستقیم به ظرفیت 

500 هزار تن در سال است.
مشارکت با سایر شرکت های فوالدی

مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در ادامه بیان داشت: شرکت 
آهن و فوالد غدیر ایرانیان در شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر نیز 
سهام دارد که از طرح های توسعه این شرکت می توان به واحد فوالدسازی 
)اسلب نازک( و نورد پیوسته به ظرفیت 3 میلیون تن در سال و دو نیروگاه 

تولید برق اشاره کرد. 

وی اضافه کرد: آهن و فوالد غدیر ایرانیان در صنایع معدنی نوظهور کویر 
بافق نیز مشارکت دارد که در قالب این شرکت در معدن آنومالی شمالی 
احداث کارخانه کنسانتره سازی با ظرفیت 2 میلیون تن در سال دنبال 
می شود. پروژه دیگر واحد خردایش سنگ آهن به ظرفیت 4.5 میلیون 
تن در سال در معدن میشدوان است. پروژه احداث یک مگامدول آهن 
اسفنجی با ظرفیت 1 میلیون و 850 هزار تن در سال نیز از دیگر طرح های 

توسعه این شرکت است.
فرشاد عنوان کرد: یکی دیگر از مشارکت های آهن و فوالد غدیر ایرانیان، 
شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد است که 65 درصد سهام آن متعلق 
به چادرملو و 35 درصد دیگر آن متعلق به غدیر ایرانیان است و در این 
دنبال  سال  در  تن  میلیون   4 ظرفیت  با  کنسانتره سازی  کارخانه  پروژه 

می شود.
وی ادامه داد: شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در فوالد قشم هم سهم 
دارد و در صنایع معدنی نوظهور شاهرود نیز همراه با معدنی و صنعتی 

چادرملو سهامدار است.
بار محدودیت های مصرف گاز بر دوش یک صنعت نباشد

مهندس فرشاد در پایان گریزی نیز به چالش تأمین گاز در فصل سرد 
امسال زد و گفت: در زمستان امسال کشور با کسری گاز روبرو است. سهم 
کل زنجیره فوالد از مصرف گاز کشور 7 درصد است. درخواستی که از 
مسئولین وزارت نفت و صمت داریم این است که در اعمال محدودیت های 
مصرف گاز، انصاف و عدالت رعایت شود و بار محدودیت ها بر دوش یک 

صنعت خاص نباشد. 
توزیع عادالنه مصرف گاز در کل کشور، اهمیت بسیار زیادی دارد و اعمال 
محدودیت ها باید به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند باشد تا در شرایط 
اضطراری کمبود گاز، کمترین آسیب به صنایع و اقتصاد کشور وارد شود.    

گفت وگـو

36

ان
یر

د ا
وال

ن ف
دگا

کنن
ید

تول
ن 

جم
ه ان

ری
ش

ن



37

w
w

w
.c

hi
la

no
nl

in
e.

co
m

گفت وگـو

علی محمدی مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع در گفت وگو با چیالن موانع و چالش های صنعت فوالد در حوزه تأمین پایدار مواد اولیه را تشریح کرد 
و راه کارهای رفع این چالش ها را ارائه داد. وی همچنین توضیحاتی در مورد طرح افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی شرکت آهن و فوالد ارفع ارائه 

داد. متن کامل این گفت وگو از نظر شما می گذرد.

مدیرعامل آهن و فوالد ارفع در گفت وگو با چیالن تشریح کرد:مدیرعامل آهن و فوالد ارفع در گفت وگو با چیالن تشریح کرد:

راهکار هفت گانه رفع چالش های زنجیره فوالدراهکار هفت گانه رفع چالش های زنجیره فوالد

 صنعت فوالد در حوزه تأمین پایدار مواد اولیه با چه چالش ها و 
موانعی روبرو است؟

با عنایت به چشم انداز کشور و برنامه های تدوین شده برای سال 1404 میزان 
تولید فوالد کشور می بایست به مقدار بالغ بر 55 میلیون تن رسیده و از این 

مقدار حدودا 20 تا 30 میلیون تن صادرات به انجام رسد.
تاثیرات  ارز،  ورود  عمرانی،  بودجه  جمله  از  موضوعاتی  برنامه  این  در  طبعا 
اجتماعی و کلیه امور در برنامه ریزی گنجانیده شده و نرسیدن به هر یک از 

پارامتر ها در نوع خود چالش و مشکلی را بوجود خواهد آورد.
با توجه به وجود مشکالتی از جمله تحریم های ظالمانه و یک جانبه بر علیه 
کشور و به تبع آن ایجاد مشکالت ارزی، نوسانات و فراز و فرود قیمت ارز، 
تاثیرات بسزایی بر روی صنایع فوالدسازی از خود به جا گذارده است. یکی از 
این مشکالت عقب افتادن از بروزرسانی واحد ها و افزایش ظرفیت های تولیدی 

است که برنامه ریزی مورد اشاره را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
از طرف دیگر چرخش فوالدسازان و معدن کاران برای بدست آوردن شرایط 
پایدار در زنجیره فوالد نیز باعث شده است که هریک از این دو سطح، اقدام 
به تکمیل زنجیره خود نموده و این امر باعث کاهش دسترسی به مواد اولیه و 
عدم توازن در زنجیره فوالد شده است. در حال حاضر تامین مواد اولیه برای 
فوالدسازان دارای اثرات غیرقابل جبرانی است که یک چالش بسیار بزرگ را 

ایجاد نموده است.
 اصوالً صنعت فوالد با چه انواعی از چالش هایی روبرو است؟ آیا 

می شود این چالش ها را دسته بندی کرد؟
عموما چالش های فعلی را در دو محور می توان دسته بندی کرد: چالش های 
داخلی و خارجی که طبعا تاثیرات خاصی را ایجاد نموده اند. چالش های خارجی 
به مشکالت تحریم از جمله صادرات و واردات اقالم استراتژیک و باال رفتن 
از  نیز موضوعاتی  ارزی مربوط می شود و شرایط داخلی  قیمت آن، نوسات 
قبیل بحران انرژی برق و گاز و تاثیرات آن در تولید و قیمت تمام شده و 

هزینه های سربار جذب نشده و افزایش قیمت تمام شده و کاهش تولید و وجود 
دستورالعمل های متعدد و دخالت بجای نظارت، فرسودگی ناوگان حمل ونقل، 
نداشتن استراتژی واحد بین واحد های کوچک و بزرگ و نبودن وحدت رویه 

الزم در زنجیره فوالد را دربر می گیرد.
اولیه شرکت های  مواد  مشکل  برای حل  را  راهکارهایی  چه   

زنجیره فوالد، پیشنهاد می کنید؟
برای حل مشکالت مربوط به تهیه مواد اولیه نمی توان به اقدامی تک بعدی 
بسنده کرد. باتوجه به پیوستگی مسائل اقتصادی و صنعتی به یکدیگر طبعا عدم 
توازن در هر بخش باعث ایجاد چالش در بخش دیگر خواهد شد. ولی به صورت 
کلی متوان رئوس زیر را بعنوان راه کارهایی برای حل معضالت طرح نمود:

ایجاد ثبات در نرخ ارز1. 
 کاهش دخالت های موردی و افزایش نظارت های فنی2. 
 ایجاد ارزش افزوده در خصوص محصوالت نهایی3. 
بومی سازی و افزایش توان تولید مواد اولیه مورد نیاز چرخه در داخل4. 
حضور دولت و حمایت اجرایی برای تامین مواد اولیه اصلی مورد نیاز 5. 

فوالدسازان 
عدم صدور دستورالعمل های موازی و غیر قابل بازنگری6. 
جلوگیری از خصوصی سازی معادن و فعال سازی معادن کوچک در کوتاه 7. 

مدت و جلوگیری از انحصار
در کنار این موارد، ثبات درتصمیم گیری ها و نحوه نظارت یکسان به کل زنجیره 
فوالد موضوع بسیار مهمی است. بورس هم می تواند یکی از راه کارهای مناسب 
در تامین پایدار نهاده های تولید باشد ولی به شرط آنکه نظارت جای خودش 
را با دستور عوض نکند؛ نمی شود که شما مواد اولیه در بازار آزاد با فرمول های 
خاص تهیه کنید و محصول نهایی را در بورس عرضه کنید که فرمول آن هیچ 

تبعیت از فرمول های بازار آزاد )مواد اولیه( نمی کند.



مجتبی شعبانی مدیر عامل شرکت پارس فوالد سبزوار، از جمله مدیرانی است که توانسته در مدتی که مسئولیت این شرکت را بر عهده گرفته است، عالوه 
بر سرعت بخشیدن به طرح های توسعه ای موجود و تعریف طرح های جدید برای تکمیل زنجیره ارزش در این شرکت، پارس فوالد سبزوار را با نماد 
"فسبزوار" وارد بورس کند و از تامین مالی آن برای تکمیل طرح های توسعه ای بهره ببرد و در عین حال، سود بیش از 2 هزار میلیارد تومانی را در سال 
جاری مالی محقق سازد. وی در گفتگو با چیالن، ضمن اشاره به مشکالت موجود و بیان انتظارات از دولت، توجه به زیر ساخت ها را مهم ترین اولویت دولت 

در خصوص صنعت فوالد دانست که باید با سرعت و جدیت در دستور کار قرار گیرد.

مدیر عامل شرکت پارس فوالد سبزوار در گفتگو با چیالن مطرح کرد:مدیر عامل شرکت پارس فوالد سبزوار در گفتگو با چیالن مطرح کرد:

کاهش تولید فقط بخشی از خسارت صنعت فوالد در اثر قطعی کاهش تولید فقط بخشی از خسارت صنعت فوالد در اثر قطعی 
گاز و برق استگاز و برق است

انتظارات از دولت سیزدهم
مدیر عامل شرکت پارس فوالد سبزوار با بیان اینکه عمده ترین مشکل صنعت 
فوالد در شرایط فعلی در حوزه انرژی است، به چیالن گفت: در سال جاری و به 
احتمال فراوان تا پنج سال آینده، مهم ترین دغدغه واحدهای فوالدی خصوصاً 
شرکت های احیاء مستقیم که گاز طبیعی در این واحدها به عنوان عامل اصلی 
احیای گندله و تبدیل آن به آهن اسفنجی است، قطعی و یا محدودیت مصرف 
گاز در فصول سرد و همچنین محدودیت مصرف برق در فصول گرم سال است. 
اعمال محدودیت مصرف گاز و برق در فصول سرد و گرم سال عالوه بر کاهش 
میزان تولید، سبب توقف مکرر واحدها می گردد که این توقفات سبب آسیب های 
جدی به تجهیزات استراتژیک می شود. این توقفات واحدهای فوالدی سبب عدم 
عرضه کافی محصوالت فوالدی در بازار شده و نوسانات قیمت تمام بازارهای 

مستقیم و موازی را در پی خواهد داشت.
شعبانی اضافه کرد: بر این اساس، انتظار می رود دولت سیزدهم و وزارت صمت 
با کمک وزارت نیرو و شرکت ملی گاز ایران با پیش بینی های الزم بتوانند این 

مشکالت را برطرف نمایند.
همچنین از دیگر موارد قابل ذکر می توان به تسهیل در حمل و نقل ریلی و 
افزایش تعداد لوکوموتیوها در این بخش اشاره کرد چرا که عدم وجود لوکوموتیو 
به تعداد کافی برای حمل و نقل مواد اولیه از دیگر مشکالت موجود در شرکت 
پارس فوالد سبزوار است. عالوه بر این ایجاد راهکار برای تسهیل عرضه محصوالت 
در بورس کاال، ایجاد ثبات در بازار های داخلی و خارجی، تسهیل مسیر صادرات 
محصول و واردات کاالهای مورد نیاز صنعت و ایجاد پایداری در قیمت ارز نیز از 

مواردی است که انتظار داریم دولت سیزدهم آنها را مورد توجه قرار دهد. 

از قیمت گذاری دستوری در بورس کاال پرهیز شود
وی در خصوص وضعیت بازار داخلی فوالد و سیاست هایی که برای تعادل در آن 
باید اتخاذ شود، اظهار داشت: به نظر می رسد در دولت جدید، هماهنگی هایی 
بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای عرضه محصوالت زنجیره فوالد در بورس 
کاال صورت گرفته که اقدام مثبتی در جهت شفافیت بیشتر بازار فوالد است اما 
برای اجرای موثر آن الزم است عرضه محصوالت در بورس کاال مورد تسهیل 
جدی قرار گیرد و اجازه تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا هم صادر گردد و 

از تعیین قیمت دستوری در بورس کاال جلوگیری بعمل آید.
کارنامه فوق العاده "فسبزوار" در سال 1400

شعبانی در خصوص عملکرد و دستاورد های پارس فوالد سبزوار نیز به چیالن 
گفت: این شرکت در 6 ماهه نخست سال 1400 میزان 405 هزار تن آهن 
اسفنجی تولید کرده که در صورت عدم اعمال محدودیت مصرف برق در خرداد و 
تیر ماه، این مقدار تا 580 هزار تن نیز قابل دسترس بود و از محل فروش محصول 
بالغ بر 29.635.500 میلیون ریال درآمد حاصل شده است. الزم به ذکر است 
پس از سال 97  شرکت پارس فوالد سبزوار اولین شرکتی بوده که محصول آهن 

اسفنجی خود را در بورس کاال عرضه کرده است.
وی اضافه کرد: همچنین جهت تکمیل زنجیره ارزش، طرح توسعه مگامدول 
)HBI( با ظرفیت تولید 1.76 میلیون تن در سال در دستور کار قرار گرفته 
است. یکی از دستاوردهای مهم دیگر شرکت، عرضه 15درصد از سهام شرکت 
پارس فوالد سبزوار در بورس در شهریور ماه 1400 بود که هدف از این اقدام 
سرعت بخشیدن به تکمیل طرح های توسعه ای از محل تامین مالی این تعــداد 

سهام بود.
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محسن مصطفی پور، مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز در گفت و گو با چیالن اظهار داشت: فوالد غدیر نی ریز با عملکرد خود ساالنه 800 هزار تن 
به تولید آهن اسفنجی در کشور اضافه کرده و اجرای پروژه فوالدسازی این شرکت نیز سرعت گرفته است. 

مصطفی پور در گفت وگو با چیالن تشریح کرد:مصطفی پور در گفت وگو با چیالن تشریح کرد:

جزئیات دو پروژه فوالدسازی و گندله سازی غدیر نی ریزجزئیات دو پروژه فوالدسازی و گندله سازی غدیر نی ریز

مصطفی پور با ارائه جزئیات بیشتر به خبرنگار چیالن گفت: 
در حال حاضر، مجتمع فوالد غدیر نی ریز در حال احداث 
یک فوالدسازی به ظرفیت یک  میلیون تن در سال است 
که این پروژه پیشرفت قابل توجهی داشته و ما امیدواریم با 
تالش تمام دست اندرکاران، این پروژه بزرگ را تا بهار 1401 

به بهره برداری برسانیم. 
آغاز عملیات اجرایی کارخانه گندله سازی

مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز در ادامه گفت: از دیگر 
اقدامات صورت گرفته توسط فوالد غدیر نی ریز برنامه ریزی 
برای احداث واحد گندله سازی با ظرفیت 2 و نیم میلیون 
تن در سال است. در سالیان اخیر، کار زیادی برای پیشبرد 
عملیات اجرایی این واحد گندله سازی صورت نگرفته است 
اما با بررسی های انجام شده، حمایت سهامداران و رفع موانع 
عملیات  آغاز  آینده  ماه  یک  ظرف  امیدواریم  منطقه،  در 
اجرایی کارخانه گندله سازی را هم در مجتمع فوالد غدیر 

نی ریز داشته باشیم.
وی در خصوص تأمین مالی پروژه های غدیر نی ریز گفت: ما برای اجرای 
طرح های توسعه ای خود بحث روش های نوین تأمین مالی را در دستور کار 
داریم و در حال مذاکره با شرکت های تأمین سرمایه برای پیش برد طرح های 

توسعه هستیم.
مشکالت حوزه زیرساخت و انرژی

از جمله مجموعه فوالد  مصطفی پور خاطرنشان کرد: مجتمع های فوالدی 
غدیر نی ریز با مشکالت زیرساختی از جمله مشکل تأمین آب، برق، جاده های 
دسترسی و حمل و نقل مواجه هستند. برای حل مشکل تأمین پایدار آب، 
پیش بینی هایی به عمل آمده بود که از سد چشمه عاشق -یکی از منابع آبی 
منطقه- آب مورد نیاز کارخانه را تأمین کنیم اما با توجه به این که اولویت 
با معیشت، زندگی و کشاورزی مردم منطقه است، تالش ما بر این بوده تا 
رویکردی نوین در تأمین آب داشته باشیم و برای این کار از سایر منابع از 

جمله آب خلیج فارس نیز استفاده کنیم.
مدیرعامل فوالد غدیر نی ریز در خصوص مشکالت برق نیز 
گفت: سعی ما بر این است برای جبران مشکالت ناشی از 
قطعی برق به سمت احداث نیروگاه حرکت کنیم؛ همچنین 
برای حل مشکل حمل و نقل و جاده نیز در حال مشاوره و 

یافتن راه حل های مناسب هستیم.
مهندس مصطفی پور در خصوص مشکالت مربوط به حوزه 
گاز  کسری  از  ناشی  مشکالت  جبران  برای  افزود:  انرژی 
توسعه  امر مسلتزم  این  و  اندیشیده شود  تدابیری  باید  نیز 
زیرساخت ها، سرمایه گذاری در حوزه افزایش بهره وری انرژی 

و همین طور افزایش تولید گاز است.
ظرفیت معدنی منطقه بهرام گور

وی در خصوص سهیم شدن مجتمع فوالد غدیر نی ریز در 
معدن بهرام گور گفت: این ماجرا متأسفانه تاکنون مغفول 
مانده است؛ از آنجا که نزدیک ترین مجتمع معدنی و صنعتی 
به منطقه بهرام گور، فوالد غدیر نی ریز است، انتظار می رود که این مجموعه 
حتما در این معدن سهم داشته باشد. اما متاسفانه تا امروز اقدامی در این 
خصوص صورت نگرفته است. با این حال تالش ما این است که این  موضوع 

هر چه سریع تر حل شود.
عرضه آهن اسفنجی در بورس کاال

به  ورود  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  نی ریز  غدیر  فوالد  مجتمع  مدیرعامل 
بازارهای شفاف مالی و عرضه آهن اسفنجی در بورس کاال موضوع مهمی 
است که ما از آن استقبال می کنیم. اما این عرضه در بورس، نباید به سمتی 
برود که ما بخشی از درآمد و سود شرکت را به کسانی واگذار کنیم که بعضاً 
غیرفوالدی هستند. ما از این موضوع که کاال به صورت مستقیم در بورس 
عرضه شود استقبال می کنیم اما انتظار داریم که بورس هم در تعیین قیمت 
پایه مداخله نکند و اجازه دهد تا قیمت ها از طریق سازوکار عرضه و تقاضا و 

بر اساس قوانین بازار، کشف شود.

مجتمع فوالد غدیر 
نی ریز در حال احداث 

یک فوالدسازی به 
ظرفیت یک  میلیون 
تن در سال است که 

پیشرفت قابل توجهی 
داشته و امیدواریم این 
پروژه بزرگ را تا بهار 
1401 به بهره برداری 

برسانیم



امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو در گفت وگو با چیالن، راهکارهایی برای تأمین مواد اولیه ارائه داد و در خصوص تأمین 
پایدار برق و گاز صنایع انرژی بر نیز خبر داد که آیین نامه ای در حال تصویب است که رقابتی کردن بازار انرژی را در دستور کار قرار دارد.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو در گفت وگو با چیالن بیان داشت:مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو در گفت وگو با چیالن بیان داشت:

راهکارهای اصولی برای تامین مواد  اولیه و انرژی فوالدسازان راهکارهای اصولی برای تامین مواد  اولیه و انرژی فوالدسازان 

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو در گفت وگو با چیالن 
در خصوص تامین مواد اولیه مورد نیاز فوالدسازان گفت: صنعت فوالد 
ایران با تولید 30 میلیون تن فوالد در سال، مصرف مواد اولیه باالیی 
دارد که این مواد اولیه شامل زغال سنگ، سنگ آهن، قراضه و دیگر 
مواد واسطه ای است. بنابراین باید راهکارهای اصولی برای تامین مواد  

اولیه فوالدسازان در نظر گرفت.
تأمین مواد اولیه فوالدسازان از داخل و خارج

صباغ بیان داشت: تامین برخی از مواد اولیه داخلی وابسته به ذخایر 
معدنی است و در استفاده از ذخایر معدنی داخلی  محدودیت هایی 
وجود دارد. به گفته وی الزم است سرمایه گذاری الزم در اکتشافات 
و فناوری صورت گیرد. وی ادامه داد: پس از اطمینان یافتن از تامین 
از  اولیه در خارج  اولیه داخلی، می بایست به دنبال تامین مواد  مواد 

کشور هم باشیم.
صباغ خاطرنشان کرد: برنامه ریزی هایی در خصوص تامین مواد اولیه 
از خارج از کشور صورت گرفته و برنامه ای در دست داریم تا دو معدن 
آهنی  سنگ  و  فوالدی  واحدهای  توسط  المللی  بین  مقیاس  بزرگ 
خریداری کنیم و قرارداد طوالنی مدت با این معادن بسته می شود تا 

بتوانیم در تامین مواد اولیه در آینده به مشکل برنخوریم.
وی افزود: می توان جمع بندی کرد که ما برای تامین مواد اولیه در 
بلند مدت دو الگو داریم؛ نخست سرمایه گذاری داخلی در اکتشاف و 
بهره برداری از معادن و دوم واردات که نیازمند سرمایه گذاری در بخش 
کشتیرانی و اسکله و معادنی است که در خارج از مرزهای ما هستند.

تأمین برق و گاز صنایع انرژی بر
کمبود  در خصوص  ایمیدرو  سرمایه گذاری  توسعه  و  اقتصادی  مدیر 
گاز در زمستان نیز به خبرنگار چیالن گفت:  برای تامین برق و گاز 

نیازمند تدوین برنامه بلند مدتی هستیم. برای تامین گاز مذاکراتی با 
کشورهای اطراف در دست انجام است و برای واردات 20 میلیون متر 
مکعب گاز در روز، اگر بتوانیم در مذاکــرات به جــمع بندی برسیم 
برنامه داریم تا از طریق یک عرضه تلفیقی که مجوز آن را از دولت 
گرفته ایم بتوانیم این موضوع را وارد بورس انرژی کنیم و قیــمت 

واقعی گاز را کشف کنیم. 
وی ادامه داد: اگر مذاکرات به نتیجه برسد، صنایع انرژی بر که کمبود 
افزوده  ارزش  توانند محصوالتشان را صادر کنند زیرا  گاز دارند، می 
آن ها به دالر بازمی گردد و می توانند بخشی از نیاز خود را از طریق 

این الگو تامین کنند.
این  البته  است،  متفاوت  داستان  برق  تامین  در حوزه  اما  افزود:  وی 
عرضه تلفیقی در تابستان هم می تواند به ما کمک کند و در حال 
حاضر الگویی طراحی کردیم که در بورس انرژی معامالت برق وارداتی 
نیز انجام شود و از طریق تلفیق با قیمت برق داخلی به یک نسبتی 
پیدا  برق خیلی جهش  اطمینان حاصل کنیم که قیمت  توانیم  می 

نمی کند.
صباغ توضیح داد: اگر این الگو هر چه زودتر در دستور کار دولت و زیر 
مجموعه های متولی این امر قرار گیرید و تایید شود ما از همین امروز 

می توانیم روی آن کار کرده و بحران برق تابستان را کنترل کنیم.
وی در پایان افزود: یکی دیگر از راهکارهای بلند مدت، رقابتی کردِن 
بازار انرژی است؛ لذا آیین نامه ای در حال تهیه است که بحث رقابتی 
کردن این بازار را در دستور کار دارد که اگر این آیین نامه تصویب شود 
سرمایه ها ممکن است به حوزه انرژی بازگردد و ما می توانیم در بلند 
مدت مطمئن شویم که صنایع انرژی بر مانند فوالد و آلومینیوم و ... 
بحرانی به عنوان کمبود برق و گاز در تابستان و زمستان نداشته باشند. 

گفت وگـو
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دکتر بهمن آرمان اقتصاددان و معاون پیشین سازمان بورس اوراق بهادار در گفت وگو با چیالن گفت: از بزرگترین کارهای انجام شده در صنعت کشور، 
افزایش تولید فوالد است. در ابتدای انقالب تولید فوالد  کشور به ذوب آهن اصفهان به ظرفیت 600 هزار تن در سال و اندکی نیز تولید در گروه ملی 
فوالد در اهواز محدود می شد، اما هم اکنون ظرفیت نصب شده تولید فوالد ما قابل توجه  است. در سال گذشته میالدی، طبق آمار انجمن جهانی 

تولیدکنندگان فوالد، 29 میلیون تن فوالد تولید کرده ایم که این میزان ما را در رده دهم جهان قرار داد.

دکتر آرمان در گفت وگو با چیالن اظهار داشت:دکتر آرمان در گفت وگو با چیالن اظهار داشت:

فرصت کشور برای تولید فوالد با ارزش افزوده باالفرصت کشور برای تولید فوالد با ارزش افزوده باال

ضرورت فاصله گیری از خام فروشی
دکتر آرمان بیان داشت: با وجود افزایش ظرفیت، متاسفانه 
تولید فوالد در کشور ما، همراه با ارزش افزوده باال نبوده 
است. یعنی تولید فوالد کشور به صورت خام بوده است و 
گاه مشاهده می کنیم که به دلیل ضعف مدیریتی همچنان 
زنجیره کامل تولید وجود ندارد و محصوالت به صورت خام 
صادر می شود. این در حالی است که سود تولید فوالد در 
بخش نورد به ویژه فوالد تخت است و تولید فوالد ساختمانی 

مثل تیرآهن و میلگرد و ... حاشیه سود بسیار پایینی دارد.
مشکالت تولید ورق فوالدی

بزرگ  تولیدکننده  تنها  ایران  در  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
ورق، مبارکه است؛ البته دو واحد کارخانه دیگر یعنی نورد 
و لوله اهواز و فوالد گیالن در این زمینه فعال هستند که 
ظرفیت بسیار پایینی دارند. نورد و لوله اهواز ظرفیتی در 

حدود 500 هزار تن در سال دارد اما عرض ورق هایی تولیدی آن، برخالف 
استاندارد موجود )عرض 1580میلی متر( 600 میلیمتر است. کارخانه دیگر 
فوالد گیالن است که کیفیت محصوالت تولیدی آن در حد مبارکه نیست 
و در این مدت هم نتوانسته به ظرفیت اسمی یک میلیون و 200 هزار تن 
بروزرسانی  تا ضمن  متعهد شده  هیأت چینی  البته یک  کند.  پیدا  دست 
تجیهزات این شرکت، تولید آن را به یک میلیون و 800 هزار تن برساند که 

خبر خوبی است.
آرمان گفت: کارخانه ای دیگری به اسم فوالد سبا -از زیرمجموعه های فوالد 
با  که  دارد  تن- وجود  هزار  و 400  میلیون  اسمی یک  با ظرفیت  مبارکه 
تغییرات ایجاد شده توســط مهندســان ایرانی قرار اســت ظرفیــت آن به 

2 میلیون تن افزایش پیدا کند. 
اهمیت تولید فوالدهای خاص و ضدزنگ

ما همچنان جزو صادرکنندگان  اگرچه کارخانه های  اقتصاددان گفت:  این 

اسلب در جهان هستند ولی متاسفانه برنامه ای برای تکمیل 
زنجیره خود و تولید فوالد با ارزش افزوده باال نداشته اند. باعث 
تاسف است که در ایران، ما هنوز کارخانه ی فوالد خاص مثل 
براساس اعالم گمرک، واردات فوالد  نداریم.  فوالد ضدزنگ 
ضدزنگ ما چیزی حدود 200 هزار تن است که البته رقم 
واقعی باالتر از این است. اخیراً مطالعاتی توسط یک شرکت 
کارخانه  یک  تا  شده  انجام  اتریشی  معتبر  مشاور  مهندس 
تولید فوالد مخصوص در خرمشهر احداث شود. احداث این 
کارخانه و نزدیکی آن به بندر امام می تواند یک بازار خوب 

صادراتی برای کشور ایجاد کند. 
ضرورت تولید فوالد با ارزش افزود باال

معاون پیشین سازمان بورس اوراق بهادار افزود: حرکت به 
سمت تولید فوالد با ارزش افزوده باال، دیگر برای ما نه یک 
انتخاب، بلکه یک ضرورت است. در همین راستا، آغاز عملیات 
اجرایی نورد گرم شماره دو فوالد مبارکه و رفع مشکالت آن کمک می کند 
تا به این هدف نزدیک تر شویم. ورق های تولید شده در این بخش، با عرض 
2 متر و 200 سانتی متر خواهد بود که کارخانه های انگشت شماری در جهان 

تولیدکننده آن هستند.
دکتر آرمان خاطرنشان کرد: امید دیگر ما برای تولید فوالد با ارزش افزوده 
این  زیرا در  اکسین است  احیای مستقیم فوالد  و  باال، احداث واحد ذوب 
کارخانه، فوالد مخصوص تولید می شود. فوالد اکسین با دارا بودن یک واحد 
نورد جزو معدود کارخانه های موجود در جهان است که توان تولید ورق های 
خاص با عرض 4 و نیم متر را دارد. بنابراین سه افق پیش روی ما است: 
با ظرفیت 800 هزار تن در خرمشهر است؛ دوم طرح  نخست کارخانه ای 
نورد گرم شماره دو فوالد مبارکه است که برای ایران یک نقطه عطف است و 
سوم طرح کارخانه فوالد مخصوص اکسین است. اگر این سه طرح اجرا شوند 
صنعت فوالد ایران وارد یک باشگاهی از تولیدکنندگان فوالدی می شود که 

تنها کشورهای معدودی عضو آن هستند.

نورد گرم شماره 
دو فوالد مبارکه، 

طرح 800 هزار تنی 
خرمشهر و طرح 

توسعه فوالد مخصوص 
اکسین، سه افق جدید 
پیش روی تولید فوالد 
با ارزش افزود باال در 

کشور است
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حسین بختیاری، معاون فروش مجتمع فوالد خراسان در گفت وگو با چیالن اظهار داشت: در حال حاضر در بازارهای صادراتی، رقابت مخرب و منفی 
بین شرکت های ایرانی دیده می شود تا جایی که قیمت میلگرد صادراتی به پایین تر از قیمت شمش صادراتی رسیده است! همچنین برخی افراد، 
تحت عنوان ساختگی »میلگرد فوق سبک« نسبت به صادرات محصوالت غیراستاندارد و بی کیفیت اقدام می کنــند که باعث بدنام شدن محصوالت 

ایرانی در بازارهای جهانی می شود.

معاون فروش فوالد خراسان در گفت وگو با چیالن تشریح کردمعاون فروش فوالد خراسان در گفت وگو با چیالن تشریح کرد

چالش های شرکت های ایرانی در حوزه صادرات میلگردچالش های شرکت های ایرانی در حوزه صادرات میلگرد

معضالت  در خصوص  خراسان  فوالد  مجتمع  فروش  معاون 
پیش  روی فوالدسازان به خبرنگار چیالن گفت: معضالت و 
شرکت های  است؛  بسیار  فوالدسازی  شرکت های  مشکالت 
برق  داشتند.  برق  قطعی  مشکل  تابستان  در  فوالدسازی 
واحدهای فوالدسازی به مدت 60 روز قطع بود که این موضوع 

باعث ضرر زیادی به فوالدسازان شد. 
بختیاری گفت: زمزمه هایی مبنی بر قطعی گاز در زمستان 
هم به گوش می رسد که این امر هم کاهش یا توقف تولید 
فوالدسازان را درپی خواهد داشت و ممکن است حتی کاهش 
تولید برق را نیز به دنبال داشته باشد. می توان گفت قطعی گاز 

برای این حوزه به مراتب سخت تر از قطعی برق است.
طرح خرید گاز از ترکمنستان

معاون فروش فوالد خراسان افزود: با قطعی گاز هم واحدهای 
مواجه  مشکل  با  برق  انرژی  تولید  واحدهای  هم  و  احیا 
می شوند. صحبت هایی شده است که با مشارکت فوالدسازان 

و پتروشیمی ها خرید گاز از ترکمنستان انجام شود.
وی ادامه داد: طرح خرید گاز از ترکمنستان طرح خوبی است ولی خام است؛ 
اگر این طرح اجرایی شود هم مشکالت فوالدسازان و هم پتروشیمی ها که 

نسبت به قطعی گاز نگرانی دارند، مرتفع می شود. 
آخرین وضعیت بازار افغانستان

گفت:  صادراتی  بازارهای  خصوص  در  خراسان  فوالد  شرکت  فروش  معاون 
از زمانی که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند هیچ صادراتی به 
این  دیگر  می کردند  خرید  ما  از  که  تاجرانی  واقع  در  نداشته ایم.  افغانستان 
ریسک را نمی پذیرند که مجددا از ما خرید کنند زیرا خود آن ها هم از شرایط 
و  باثبات تر شود  اوضاع  آینده  ماه  تا چند  نیستند. شاید  افغانستان مطمئن 

تاجران افغانی بتوانند خریدهای خود را انجام دهند.

مشکالت صادرات میلگرد
که  مشکلی  داشت:  بیان  خصوص  این  در  بختیاری  حسین 
است  میلگرد  صادرات  مشکل  دارد،  وجود  حاضر  حال  در 
که سبب شکل گیری یک رقابت مخرب در بازار شده است. 
قیمت میلگرد صادراتی شرکت ها پایین تر از قیمت صادرات 
شمش فوالدی است که این به ضرر اقتصاد کشور است. به 
نظر می رسد در کشور ما متولی ای برای قیمت های صادراتی 
وجود ندارد. به همین دلیل باید یک ارگان نظارتی تشکیل 
شود و بر عملکرد صادرات میلگرد نظارت کامل داشته باشد تا 

از رقابت های منفی و مخرب جلوگیری کند.
وی ادامه داد: متاسفانه مدتی است که در صادرات میلگرد، 
مبحثی تحت عنوان »میلگردهای فوق سبک« مطرح می شود 
حوزه  در  افراد  برخی  ندارد.  وجود  اصاًل  چیزی  چنین  که 
صادرات، میلگرد سایز 10 را به عنوان میلگرد سایز 12 جا 
می زنند که نتیجه ای که این قضیه دارد این است که میلگرد 
غیراستاندارد و بی کیفیت وارد بازار جهانی می شود و اعتبار 

فوالدسازان ایرانی را خدشه دار می کند.
نظارت بیشتر بر صادرات میلگرد 

معاون فروش شرکت فوالد خراسان در پایان به خبرنگار چیالن گفت: الزم 
است اداره استاندارد در گمرکات بر روی بازارهای صادراتی نظارت کافی داشته 
نمونه برداری شوند.  از کشور خارج شود،  است  قرار  که  تا محصوالتی  باشد 
به  اجازه صادرات  وسیله  بدین  و  تست شود  نمونه ها  تا  است  نیاز  به عالوه 
محصوالت بی کیفیت داده نشود. در برخی کشورها میلگرد به صورت شاخه ای 
به فروش می رسد، لذا هر چقدر میلگرد سبک تر باشد به نفع تاجری است که 
از ایران خرید می کند چرا که در نهایت به مصرف کننده نهایی در کشور خود 
می فروشد و سود باالیی کسب می کند؛ اما در نهایت چیزی که باقی می ماند 
میلگرد بی کیفیتی است که ممکن است باعث بروز حادثه و حتی باعث از 

دست دادن بازارهای صادراتی ما شود.

در کشور ما متولی ای 
برای قیمت های 

صادراتی وجود ندارد. 
به همین دلیل باید 
یک ارگان نظارتی 
تشکیل شود و بر 
عملکرد صادرات 

میلگرد نظارت کامل 
داشته باشد تا از 

رقابت های منفی و 
مخرب جلوگیری کند















گزارش 8 ماهه نخست 1400

مقایسه رشد درآمد فروش نمادهای فوالدی و سنگ آهنی 

از بین نمادهای فوالدی و سنگ آهنی، بیشترین رشد درآمد فروش 
در دوره 8 ماهه نخست سال جاری مربوط به شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو )نماد کچاد( بود. چادرملو رشد درآمد فروش 131 درصدی 
را تجربه کرد. بعد از چادرملو نیز بیشترین رشد درآمد فروش در میان 
نمادهای فوالدی و سنگ آهنی بازار سهام مربوط به شرکت معدنی و 

صنعتی گل گهر بود.

1- »کچاد«، در جایگاه نخست رشد درآمد فروش

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در 8 ماهه نخست سال جاری موفق 
به تحقق درآمد فروش 29163 میلیارد تومانی شد و باالترین نرخ رشد 
درآمد فروش در میان شرکت های زنجیره فوالد را به نام خود ثبت 
کرد. میزان تولید کنسانتره چادرملو که در 8 ماهه نخست سال 99، 
حدود 6.9 میلیون تن بود، در 8 ماهه نخست سال جاری به بیش از 

7.4 میلیون تن رسید.

2- »کگل« در جایگاه دوم

بعد از چادرملو بیشترین رشد درآمد فروش مربوط به شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر بود. »کگل« از ابتدای سال جاری تا انتهای آبان ماه در 
مجموع مبلغ 32539 میلیارد درآمد فروش داشت که نسبت به فروش 

این شرکت در سال 98، رشد 128 درصدی را نشان می دهد. افزایش 
تا بیشترین  نرخ فروش کنسانتره و گندله در سال جاری باعث شد 
رشد درآمد فروش مربوط به نمادهای سنگ آهنی باشد. نرخ فروش 
گذشته  سال  نخست  ماهه  در 8  که  گهر  گل  آهن  کنسانتره سنگ 
1022 تومان به ازای هر کیلو بود، در 8 ماهه نخست سال جاری به 

2891 تومان به ازای هر کیلو رسید.

3- »فوالد« در جایگاه سوم

شرکت فوالد مبارکه اصفهان )نماد بورسی »فوالد«( در 8 ماهه نخست 
سال جاری جایگاه سوم رشد درآمد فروش را به خود اختصاص داد. 
درآمد فروش فوالد مبارکه در 8 ماهه نخست امسال، 91440 هزار 
میلیارد تومان بود که رشد 120 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 
قبل نشان می دهد. جمع فروش محصوالت فوالد مبارکه که در 8 ماهه 
نخست سال گذشته 5 میلیون و 160 هزار تن بوده، در 8 ماهه نخست 

سال جاری به 4 میلیون و 789 هزار تن رسیده است. 

 در نمودار زیر رشد درآمد فروش شرکت های فوالدی و سنگ آهنی 
بازار سهام در 8 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 

قبل با هم مقایسه شده است:

شرکت های فوالدی و سنگ آهنی بازار سهام، اگرچه در تابستان امسال با محدودیت شدید مصرف برق مواجه شدند، اما در مجموع در دوره 8 
ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، درآمد فروش شان عمدتاً به دلیل افزایش نرخ محصوالت، رشد قابل توجهی تجربه کرد.
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انجمن جهانی فوالد گزارش داد:

کارنامه تولید فوالد ایران و جهان در 10 ماهه نخست 2021

انجمن جهانی فوالد گزارش داده که تولید فوالد خام ایران در دوره 
10 ماهه نخست سال 2021 میالدی با کاهش 5.7 درصدی نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته به 22.4 میلیون تن رسیده است. محدودیت 
شدید مصرف برق توسط فوالدسازان ایرانی در تابستان امسال، کاهش 

تولید فوالد ایران را درپی داشته است. 

رشد 5.9 درصدی تولید فوالد خام در جهان

به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام جهان در 10 ماهه 
نخست سال 2021، 1 میلیارد و 607 میلیون تن بوده که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل، رشد 5.9 درصدی را نشان می دهد.

از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که تولید فوالد 
نخست  ماهه  در 10  دنیا(  فوالد  تولیدکننده  )بزرگ ترین  خام چین 
سال 2021، 877.1 میلیون تن بوده است. تولید فوالد چین در 10 
ماهه نخست امسال 0.7 درصد کاهش داشته است. تولید فوالد خام 
چین در ماه اکتبر 71.6 میلیون تن بوده که کاهش 23.3 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. ماه اکتبر پنجمین ماه پیاپی 

بود که تولیــد فوالد چین کاهش یافت.

در ماه اکتبر 2021، نسبت به ماه مشابه سال گذشته، رشد تولید فوالد 
آمریکا 20.5 درصد، رشد تولید فوالد ژاپن 14.3 درصد، رشد تولید 
فوالد آلمان 7 درصد، رشد تولید فوالد برزیل 10.4 درصد و رشد تولید 

فوالد ترکیه 8 درصد بوده است.

بنا به گزارش انجمن جهانی فوالد، میزان تولید فوالد خام دنیا در ماه 
ماه مشابه سال گذشته 10.6 درصد کاهش  به  نسبت  امسال  اکتبر 

داشته و به 145.7 میلیون تن رسیده است. 

کاهش تولید فوالد خام چین در ماه اکتبر، علت اصلی کاهش تولید 
فوالد جهان در این ماه بوده است.

در میان 10 کشور بزرگ فوالدساز دنیا، بیشترین میزان کاهش تولید 
فوالد خام در ماه اکتبر 2021 نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ترتیب 

مربوط به چین و ایران است.

نمودار زیر بر اساس آمارهای »ورلد استیل«، میزان تولید فوالد خام 
را  ماهه نخست سال 2021  دنیا در 10  فوالد  برتر  تولیدکننده   10

نشان می دهد:

گزارش انجمن جهانی فوالد در مورد آمار تولید فوالد خام جهان در ماه اکتبر و دوره 10 ماهه نخست سال 2021 منتشر شد. انجمن جهانی 
فوالد اعالم کرده که میزان تولید فوالد خام ایران در ماه اکتبر سال جاری میالدی 2.2 میلیون تن بوده که کاهش 15.3 درصدی را نسبت به 

ماه مشابه سال قبل نشان می دهد.
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گزارش چیالن از جلسات رسته ذوب القایی انجمن فوالد با مسئولین وزارت صمت:

اعالم دغدغه های فوالدسازان القایی در طرح جدید مدیریت بازار
در آخرین هفته آبان ماه، رسته ذوب القایی انجمن فوالد در دو جلسه جداگانه با مسئولین وزارت صمت، ضمن بیان دغدغه ها و مسائل خود، با طرح 

جدید دولت برای مدیریت بازارهای کاالیی از جمله فوالد آشنا شد.
به گزارش چیالن در جلسه اول، انجمن فوالد میزبان نمایندگان این رسته از مناطق مختلف کشور در هم اندیشی با مهندس سیف اهلل امیری و مهندس 
علی اصغر حاج حیدری، مدیر کل و معاون دفتر صنایع معدنی وزارت صمت بود. در جلسه دوم نیز که به صورت مجازی و با حضور دکتر صباغ، مدیر 
اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو برگزار شد، مدیران شرکت های ذوب القایی با جزئیات بیشتری از مدل جدید تنظیم بازار دولت آشنا شدند و 

ضمن اعالم دغدغه های خود، حمایت خود از این طرح را اعالم کردند.
مهندس سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد و سید رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره این انجمن در گفتگو با چیالن، گزارشی 

از این جلسات را ارائه داده اند که در ادامه می خوانیم.

شهرستانی: خطر تعطیلی، کارخانجات ذوب القایی را تهدید می کند
سیدرضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در 
گفت وگو با چیالن اظهار داشت: کارخانجات ذوب القایی که حدود 50 درصد نیاز 
داخلی به شمش فوالدی را تأمین می کنند، مدتی است که در زیان قرار دارند و 
هزینه تمام شده آن ها بیش از قیمت فروش شمش در بورس کاال است. تداوم این 
روند، باعث تعطیلی این کارخانجات می شود و باید مشکالت آن ها سریعاً حل شود.

شهرستانی در مورد جلساتی که در انجمن فوالد در مورد مشکالت کارخانجات 
ذوب القایی برگزار شد، به خبرنگار چیالن گفت: در این دو جلسه که مهندس 
امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و دکتر صباغ مدیر اقتصادی 
ایمیدرو حضور داشتند، مدیران شرکت های ذوب القایی عضو انجمن فوالد، 
مسائل و مشکالت خود را مطرح کردند و تالش شد با هم اندیشی در مورد 
رفع این مشکالت چاره اندیشی شود. عالوه بر این با توجه به تبیین جزئیات 
بیشتری از مدل جدید دولت برای تنظیم بازار فوالد، مدیران واحدهای القایی 
که بیش از 110 شرکت در استانهای مختلف کشور هستند، حمایت خود از 

این طرح را اعالم و برای اجرای سریع تر آن ابراز آمادگی کردند. 
هزینه های تولید باالتر از قیمت فروش

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بیان داشت: قیمت آهن 
اسفنجی در بورس کاال به محدوده 10 هزار تومان به ازای هر کیلو رسیده و 
هزینه تمام شده تولید شمش فوالدی در کارخانجات ذوب القایی با احتساب 
مالیات بر ارزش افزوده به حدود 16500 تومان رسیده است. این در حالی 

است که قیمت شمش در بورس کاال پایین تر از 15 هزار تومان است.
معضل جهش قیمت آهن اسفنجی

سیدرضا شهرستانی خاطرنشان ساخت: اگرچه در بازارهای جهانی فوالد شاهد کاهش 
قیمت ها هستیم اما در داخل کشور به دلیل کمبود گاز و پاره ای مسائل دیگر، قیمت 
آهن اسفنجی اخیراً افزایش یافته، درحالی که قیمت شمش کاهشی بوده است.

وی افزود: مسئله دیگر این است که بخش بزرگی از آهن اسفنجی در قالب 
قراردادهای بلندمدت و بر اساس 50 تا 60 درصد قیمت شمش در سامانه 

کدال به شرکت های خصولتی فروخته شده و برای آهن اسفنجی محدودی که 
در بورس کاال عرضه می شود، شاهد شکل گیری رقابت های شدیدی هستیم و 
این امر قیمت آهن اسفنجی را باال برده است. لذا امیدواریم با اجرای سریع و 
کامل طرح جدید دولت برای مدیریت بازار فوالد، عرضه آهن اسفنجی افزایش 
چشمگیری یابد و قیمت آن کاهش یابد تا فوالدسازان القایی از زیان خارج 

شوند و قادر به ادامه تولید باشند.
خلیفه سلطانی: ضرورت کاهش قیمت آهن اسفنجی برای تداوم 

تولید کارخانجات القایی
مهندس سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
برگزار شده  اخیر  ارزیابی کردن جلسات  مثبت  با چیالن ضمن  در گفتگو 
فوالدسازان القایی با مسئولین وزارت صمت، اظهار داشت: کاهش قیمت مواد 

اولیه کارخانجات ذوب القایی برای تداوم تولید آنها ضروری است.
خلیفه سلطانی در گفت وگو با چیالن خاطرنشان ساخت: آهن اسفنجی یکی 
از گلوگاه های زنجیره فوالد  است که عالوه بر کسری فعلی، در افق 1404  هم 
حدود 4 میلیون تن از این محصول کسری داریم. در شرایط فعلی نیز به دلیل 
کمبود گاز و احتمال قطعی گاز در پاییز و زمستان امسال و البته معامالت 
بی قید و بند مواد اولیه در بورس کاال، قیمت آهن اسفنجی از مرز 70 درصد 
قیمت شمش هم عبور کرده است؛ در حالی که ضریب منصفانه آن در آخرین 

ابالغیه وزارت صمت، 50 درصد اعالم شده بود.
سهم فوالدسازان القایی در تامین نیاز بازار

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تصریح کرد: کارخانجات ذوب القایی 
با بیش از 5 میلیون تن تولید سالیانه، حدود 50 درصد نیاز داخلی به شمش 
فوالدی را تامین می کنند و لذا حل مشکالت این کارخانجات اهمیت بسیاری 
القایی،  تولید کارخانجات ذوب  یا کاهش  دارد؛ چرا که در صورت تعطیلی 
عالوه بر پیامدهایی همچون از دست رفتن اشتغال ایجاد شده در این واحدها، 
شرکت های بزرگ تولیدکننده شمش که در حال حاضر صادرات دارند، مجبور 
به تامین نیاز داخلی خواهند شد و صادرات و ارزآوری فوالد کشور آسیب 

جدی خواهد دید.
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مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در گفت وگو با چیالن:

حل مشکل واحدهای ذوب القایی با عرضه کل آهن اسفنجی در 
بورس کاال

سیف اهلل امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در گفت وگو با چیالن اظهار داشت: »برای مدیریت محدودیت مصرف گاز در زمستان، 
جلسات متعددی با شرکت ملی گاز و وزارت نفت برگزار کرده ایم و به دنبال این هستیم که کمترین آسیب به شرکت های فوالدی وارد شود. وزیر صمت 
نیز شخصاً پیگیر این موضوع هستند«. امیری در این گفت وگو در مورد مشکالت کارخانجات ذوب القایی و دستورالعمل جدید تنظیم بازار نیز 

توضیحاتی ارائه داد. 

سیف اهلل امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، در مورد 
تدابیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قطع احتمالی 
برق و گاز صنایع در زمستان گفت: در خصوص قطع گاز واحدهای 
سیمانی تا جایی که ممکن بوده است مخازن آن ها را پر کرده ایم. 
به عالوه جلساتی با وزارت نفت داشته ایم تا بتوانیم مشکالت آن ها 

را تا حدی حل کنیم.

جلسات  فوالدی  شرکت های  خصوص  در  گفت:  امیری  سیف اهلل 
متعددی را با شرکت ملی گاز و وزارت نفت برگزار کرده ایم. آن ها 

برنامه ای برای کاهش مصرف گاز و برق واحدها در 
زمستان ارائه داده اند اما به دلیل عدم امکان پذیرش 
آن، ما با مسئولین ذ یربط نامه نگاری کرده ایم و این 
برنامه اولیه را نپذیرفتیم و لذا مذاکراتمان همچنان 

ادامه دارد.

وزیر صمت پیگیر مشکل تامین گاز صنعت 
فوالد

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: وزیر 
صمت شخصاً پیگیر مشکل محدودیت مصرف گاز 
در زمستان هستند. ما از طریق آقای دکتر نیازی، 
با  برنامه وزارت صمت، جلساتی را  معاونت طرح و 
و  کرده ایم  برگزار  نفت  وزارت  و  گاز  ملی  شرکت 
پیگیر این موضوع هستیم تا کمترین خسارت برای 

واحدهای فوالدی به وجود بیاید.

بررسی مشکالت واحدهای ذوب القایی

سیف اهلل امیری در خصوص نتیجه جلسه هم اندیشی با واحدهای 
که  نخست  روز  از  القایی  ذوب  واحدهای  گفت:  نیز  القایی  ذوب 
فعالیت خود را آغاز کردند، از قراضه برای تولید استفاده می کردند 
لیکن با توجه به شرایط قیمتی و وضعیت خاصی که برای قراضه 
به وجود آمد، این واحدها مجبور شدند به استفاده از آهن اسفنجی 

روی آورند.

امیری ادامه داد: قرار بر این است که کل آهن اسفنجی در بورس 
کاال عرضه شود تا این واحدها  بتوانند آهن اسفنجی را از بورس 
ما  تولیدی  این حرکت، مشکل واحدهای  با  کاال خریداری کنند. 
کمتر خواهد شد زیرا با افزایش عرضه در بورس کاال قطعا قیمت ها 
کاهش پیدا می کند و به تعادل می رسد. ضمن آنکه تولیدکنندگان 

می توانند به راحتی کاالی خود را تهیه کنند.

عرضه تمام محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص شیوه نامه های 
تنظیم بازار گفت: با دستورالعملی که جدیداً ارائه شده است، تقریباً 
جدید  دستورالعمل  و  می رود  کنار  موجود  شیوه نامه های  تمام 
دستورالعمل  این  ماحصل  می شود.  آن ها  جایگزین 
آن است که کلیه کاالها و محصوالت زنجیره فوالد 
کاالیی  هیچ  و  شوند  عرضه  کاال  بورس  در  بایستی 
و  دولت  و  شــود  فروخته  نباید  بورس  از  خارج 
مداخله ای  هیچ  گذاری  قیمت  در  نیز  وزارتخانه 

نخواهند داشت.

امیری خاطرنشــان کرد: در الگوی جدید، با دسته 
بندی محصوالت به محصوالت دارای مازاد و دارای 
کسری، شرایط صــادرات برای هر محصول مشخص 
می شود و دیگر نیازی به صدور مجوزهای صادرات و 
تیک های صادراتی وجود ندارد و شرکت ها می توانند 
محصوالتی که در بورس کاال عرضه کرده اند امــا 
معاملــه نشده اســـت را به طور مســتقیم صادر 

کنند. 
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در الگوی جدید 
تنظیم بازار، شرایط 
صادرات برای هر 
محصول مشخص 
می شود و دیگر 
نیازی به صدور 

مجوزهای صادرات و 
تیک های صادراتی 

وجود ندارد



مدیرعامل مجتمع ذوب فوالد بارثاوا در گفت وگو با چیالن خواستار شد:

معافیت واحدهای ذوب القایی از عرضه در بورس کاال
محسن ظهوریان مدیرعامل مجتمع ذوب فوالد بارثاوا در گفت وگو با چیالن در خصوص چالش های تامین مواد اولیه گفت: هزینه های تولید کارخانجات 

ذوب القایی از دو ماه گذشته روند صعودی به خود گرفته است و قیمت آهن اسفنجی، آهن قراضه و فروآلیاژها افزایش شدیدی پیدا کرده است.

به گزارش چیالن، محسن ظهوریان گفت: روند صعودی قیمت آهن به گزارش چیالن، محسن ظهوریان گفت: روند صعودی قیمت آهن 
اسفنجی در نوع خود بسیار عجیب است. قیمت آهن اسفنجی در بورس اسفنجی در نوع خود بسیار عجیب است. قیمت آهن اسفنجی در بورس 
کاال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به حدود کاال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به حدود 98009800 تومان در  تومان در 
اواخر آبان رسید در حالی که پیش از این، قیمت آهن اسفنجی در اواخر آبان رسید در حالی که پیش از این، قیمت آهن اسفنجی در 

بورس بورس 82008200 تومان بود. تومان بود.

قیمت تمام شده شمش القایی باالتر از قیمت فروش

تولید  هزینه های  کرد:  تأکید  بارثاوا  فوالد  ذوب  مجتمع  تولید مدیرعامل  هزینه های  کرد:  تأکید  بارثاوا  فوالد  ذوب  مجتمع  مدیرعامل 
آهن  و  قراضه  فعلی  قیمت های  با  القایی  کوره های  از طریق  آهن شمش  و  قراضه  فعلی  قیمت های  با  القایی  کوره های  از طریق  شمش 
اسفنجی، باالی پانزده هزار تومان در هر کیلو و باالتر از قیمت عرضه اسفنجی، باالی پانزده هزار تومان در هر کیلو و باالتر از قیمت عرضه 

شمش در بورس کاال است.شمش در بورس کاال است.

اگر  و  داریم  القایی در کشور  اگر  کوره  و  داریم  القایی در کشور  ما در حدود 120120 کوره  داد:  ادامه  ما در حدود وی  داد:  ادامه  وی 
به  القایی  کارخانجات ذوب  تولید  بگیریم،  نظر  در  را  تولید  به میانگین  القایی  کارخانجات ذوب  تولید  بگیریم،  نظر  در  را  تولید  میانگین 
بیش از بیش از 55 میلیون تن در سال می رسد. شرکت های خصولتی که از  میلیون تن در سال می رسد. شرکت های خصولتی که از 

معدن تا تولید مقاطع را در اختیار دارند، قیمت تمام شده شمش آن ها معدن تا تولید مقاطع را در اختیار دارند، قیمت تمام شده شمش آن ها 
ازای هر کیلو است و رقابت فعلی بین  به  ازای هر کیلو است و رقابت فعلی بین  هزار تومان  به  تا 1111 هزار تومان  تا   بین بین 99 
نیست؛  عادالنه  این شرکت های خصولتی  و  القایی  نیست؛ کارخانجات ذوب  عادالنه  این شرکت های خصولتی  و  القایی  کارخانجات ذوب 
چرا که واحدهای ذوب القایی در زیان هستند و این زیان دهی قابل چرا که واحدهای ذوب القایی در زیان هستند و این زیان دهی قابل 

تداوم نیست.تداوم نیست.

سرنوشت نامعلوم واحدهای ذوب القایی

ظهوریان گفت: با ادامه چنین روندی، واحدهای ذوب القایی وضعیت ظهوریان گفت: با ادامه چنین روندی، واحدهای ذوب القایی وضعیت 
واحدهایی  تمام شده  اگر هزینه های  داشت.  نخواهند  رو  پیش  واحدهایی خوبی  تمام شده  اگر هزینه های  داشت.  نخواهند  رو  پیش  خوبی 
چون  سرسام آوری  هزینه های  با  قطعا  بگیرید،  نظر  در  را  چون القایی  سرسام آوری  هزینه های  با  قطعا  بگیرید،  نظر  در  را  القایی 
هزینه های گاز و برق و پرداخت دستمزد و مشکالتی نظیر قطعی گاز و هزینه های گاز و برق و پرداخت دستمزد و مشکالتی نظیر قطعی گاز و 

برق و ... جایی برای ادامه کار این واحدها نمی ماند.برق و ... جایی برای ادامه کار این واحدها نمی ماند.

در  عرضه  از  را  القایی  ذوب  واحدهای  بنده  نظر  از  کرد:  تصریح  در وی  عرضه  از  را  القایی  ذوب  واحدهای  بنده  نظر  از  کرد:  تصریح  وی 
بورس کاال باید معاف کنند. عرضه در بورس، دردی از واحدهای القایی بورس کاال باید معاف کنند. عرضه در بورس، دردی از واحدهای القایی 
دوا نمی کند. یکی دیگر از مسائلی که می تواند به ما کمک کند بحث دوا نمی کند. یکی دیگر از مسائلی که می تواند به ما کمک کند بحث 

صادرات است و لذا بهتر است صادرات این واحدها را آزاد کنند.صادرات است و لذا بهتر است صادرات این واحدها را آزاد کنند.

ظهوریان گفت: شرکت ما در زمان قطعی برق، ظهوریان گفت: شرکت ما در زمان قطعی برق، 2525 روز کامل تعطیل  روز کامل تعطیل 
فعالیت  فعالیت  درصد ظرفیت مشغول  با 6565 درصد ظرفیت مشغول  تقریبا  نیز  با بود در حال حاضر  تقریبا  نیز  بود در حال حاضر 
هستیم. در زمستان نیز مشکالت قطعی گاز را خواهیم داشت و این هستیم. در زمستان نیز مشکالت قطعی گاز را خواهیم داشت و این 

مسائل دست در دست هم می دهد و مشکالت ما را وخیم تر می کند.مسائل دست در دست هم می دهد و مشکالت ما را وخیم تر می کند.

وی در پایان تصریح کرد: از دولت درخواست داریم سخت گیری ها در وی در پایان تصریح کرد: از دولت درخواست داریم سخت گیری ها در 
خصوص واحدهای ذوب القایی را کمتر کند و واحدهای القایی را از خصوص واحدهای ذوب القایی را کمتر کند و واحدهای القایی را از 
حضور در بورس معاف کند تا از این طریق، باری هر چند اندک از روی حضور در بورس معاف کند تا از این طریق، باری هر چند اندک از روی 

دوش این واحدهای تولیدی برداشته شود. دوش این واحدهای تولیدی برداشته شود. 

پرونده ویژه ذوب القایی
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امیر دانش، عضو هیت مدیره ذوب و نورد زرفام در گفت وگو با چیالن:

قیمت آهن اسفنجی باید نصف قیمت شمش باشد
عضو هیئت مدیره ذوب و نورد زرفام یزد در گفتگو با چیالن با اشاره به مشکالت شرکت های ذوب القایی در تامین مواد اولیه گفت: در هفته های 
اخیر برای خرید آهن اسفنجی به مشکل برخورده ایم. متاسفانه افزایش قیمت آهن اسفنجی به حدی بوده که تولید شمش در شرکت های القایی 

دیگر توجیه اقتصادی ندارد و برخی شرکت ها هم مجبور به تعطیلی شده اند.

امیر دانش اضافه کرد: در جلسامیر دانش اضافه کرد: در جلسه رسته ذوب القایی که در انجمن ه رسته ذوب القایی که در انجمن 
فوالد برگزار شد، ما در خصوص نحوه قیمت گذاری آهن اسفنجی فوالد برگزار شد، ما در خصوص نحوه قیمت گذاری آهن اسفنجی 
در بورس کاال اعتراض کرده ایم و در خواست ما این اســت که در بورس کاال اعتراض کرده ایم و در خواست ما این اســت که 
را  این محصول  معامالت  و همچنین شرایط  قیمت گذاری  را نحوه  این محصول  معامالت  و همچنین شرایط  قیمت گذاری  نحوه 

اصالح کنند.اصالح کنند.

وی گفت: امسال وزارت صمت شرکوی گفت: امسال وزارت صمت شرکت های القایی را اجبار کرده که ت های القایی را اجبار کرده که 
تولیدات خود را صد در صد در بورس عرضه کنند تا قیمت ها به تولیدات خود را صد در صد در بورس عرضه کنند تا قیمت ها به 
نوعی کنترل شود. بورس کاال هم فرمولی برای قیمنوعی کنترل شود. بورس کاال هم فرمولی برای قیمت پایه شمش ت پایه شمش 
تعریف کرده و ما هم با همین فرمول، در هفته های گذشته اقدام به تعریف کرده و ما هم با همین فرمول، در هفته های گذشته اقدام به 
عرضه و فروش شمش کردیم  اما مشکل آنجاست که برای قیمت عرضه و فروش شمش کردیم  اما مشکل آنجاست که برای قیمت 
آهن اسفنجی فرمول عادالنه ای تعریف نشده و طیآهن اسفنجی فرمول عادالنه ای تعریف نشده و طی ماه های اخیر،  ماه های اخیر، 

قیمت آهن اسفنجی از حدود قیمت آهن اسفنجی از حدود 77 هزار تومان در هر کیلو به حدود  هزار تومان در هر کیلو به حدود 
1010 هزار تومان رسیده است که با توجه به هزینه های حمل و پرت  هزار تومان رسیده است که با توجه به هزینه های حمل و پرت 
حدود حدود 2525 درصدی آهن اسفنجی، فروش با قیمت فعلی در بورس  درصدی آهن اسفنجی، فروش با قیمت فعلی در بورس 

کاال، شرکت های القایی را دچار زیان می کند.کاال، شرکت های القایی را دچار زیان می کند.

به  بنا  نورد زرفام تصریح کرد:  به عضو هیئت مدیره شرکت ذوب و  بنا  نورد زرفام تصریح کرد:  عضو هیئت مدیره شرکت ذوب و 
جدول نسبت های قیمتی عادالنه ای که قبال توسط وزارت صمت جدول نسبت های قیمتی عادالنه ای که قبال توسط وزارت صمت 
برابر قیمت  بایست دو  بود، قیمت شمش فوالدی می  برابر قیمت ابالغ شده  بایست دو  بود، قیمت شمش فوالدی می  ابالغ شده 
آهن اسفنجی باشد یعنی با قیمت های فعلی آهن اسفنجی،  قیمت آهن اسفنجی باشد یعنی با قیمت های فعلی آهن اسفنجی،  قیمت 
شمش باید به حدود شمش باید به حدود 1717 هزار تومان برسد و یا اینکه قیمت آهن  هزار تومان برسد و یا اینکه قیمت آهن 
اسفنجی به حدود اسفنجی به حدود 77 هزار تومان کاهش پیدا کند تا توازن سود در  هزار تومان کاهش پیدا کند تا توازن سود در 
زنجیره فوالد برقرار باشد. لذا در غیر این صورت، شرکت های ذوب زنجیره فوالد برقرار باشد. لذا در غیر این صورت، شرکت های ذوب 
القایی در محدوده زیان خواهند بود و اگر این روند اصالح نشود، القایی در محدوده زیان خواهند بود و اگر این روند اصالح نشود، 
این شرکت ها که بیش از این شرکت ها که بیش از 77 میلیون تن ظرفیت تولید، مجبور به  میلیون تن ظرفیت تولید، مجبور به 
تعطیلی خواهند بود که تبعات آن گریبان صادرات فوالد کشور و تعطیلی خواهند بود که تبعات آن گریبان صادرات فوالد کشور و 

شرکت های بزرگ صادرکننده شمش را هم خواهد گرفت. شرکت های بزرگ صادرکننده شمش را هم خواهد گرفت. 

دانش در خصوص شرکت ذوب و نورد زرفام هم به چیالن گفت: دانش در خصوص شرکت ذوب و نورد زرفام هم به چیالن گفت: 
ظرفیت تولیدی فوالد زرفام در حال حاضر ظرفیت تولیدی فوالد زرفام در حال حاضر 9090 هزارتن در سال است  هزارتن در سال است 
که اگر طرح توسعه ای که در حال احداث هست هم به هره برداری که اگر طرح توسعه ای که در حال احداث هست هم به هره برداری 
برسد، با ظرفیت حدود برسد، با ظرفیت حدود 200200 هزار تن یکی از بزرگترین شرکت های  هزار تن یکی از بزرگترین شرکت های 

ذوب القایی در استان یزد و کل کشور خواهیم بود.ذوب القایی در استان یزد و کل کشور خواهیم بود.

پرونده ویژه ذوب القایی
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مدیرعامل ذوب بریس در گفت وگو با چیالن:

قیمت تمام شده شمش کارخانجات ذوب القایی باالتر از 
قیمت بازار است

مهرداد نظری مدیرعامل شرکت ذوب بریس در گفت وگو با چیالن اظهار داشت: متأسفانه در ماه های اخیر شرایط تامین مواد اولیه کارخانجات ذوب 
القایی به شدت وخیم شده است. قیمت آهن اسفنجی رشد افسارگسیخته ای داشته و در نتیجه قیمت تمام شده شمش فوالدی این کارخانجات، باالتر 

از قیمت های بازار است و این شرکت ها در زیان هستند.

با قیمت  اسفنجی  بریس گفت: قیمت آهن  با قیمت مدیرعامل شرکت ذوب  اسفنجی  بریس گفت: قیمت آهن  مدیرعامل شرکت ذوب 
شمش فوالدی اصاًل همخوانی ندارد و متأسفانه هیچ کنترلی هم روی شمش فوالدی اصاًل همخوانی ندارد و متأسفانه هیچ کنترلی هم روی 
قیمت آهن اسفنجی وجود ندارد. به جای این که قیمت آهن اسفنجی قیمت آهن اسفنجی وجود ندارد. به جای این که قیمت آهن اسفنجی 
کنترل شود تا هزینه های تولید باال نرود، قیمت شمش کنترل می شود کنترل شود تا هزینه های تولید باال نرود، قیمت شمش کنترل می شود 

و این امر به واحدهای ذوب القایی، ضرور و زیان تحمیل کرده است.و این امر به واحدهای ذوب القایی، ضرور و زیان تحمیل کرده است.

زیان دیدن کارخانجات ذوب القایی و احتمال تعطیلی آن ها

و  قراضه آهن  ترکیب  از  القایی  و نظری عنوان کرد: کارخانجات ذوب  قراضه آهن  ترکیب  از  القایی  نظری عنوان کرد: کارخانجات ذوب 
آهن اسفنجی به عنوان مواد اولیه استفاده می کنند که در حال حاضر آهن اسفنجی به عنوان مواد اولیه استفاده می کنند که در حال حاضر 
با توجه به قیمت مواد اولیه و نرخ فروش شمش، در زیان هستند و با توجه به قیمت مواد اولیه و نرخ فروش شمش، در زیان هستند و 
مشخص نیست که این کارخانجات با روند فعلی تا چه زمانی می توانند مشخص نیست که این کارخانجات با روند فعلی تا چه زمانی می توانند 

ادامه فعالیت دهند.ادامه فعالیت دهند.

وی افزود: در شرکت ذوب بریس به صورت مستقیم وی افزود: در شرکت ذوب بریس به صورت مستقیم 200200 نفر مشغول  نفر مشغول 
به کار هستند و به کار هستند و 500500 تا  تا 600600 شغل غیرمستقیم هم به واسطه فعالیت  شغل غیرمستقیم هم به واسطه فعالیت 
این شرکت ایجاد شده است. چرا وضعیت باید به سمت پیش برود که این شرکت ایجاد شده است. چرا وضعیت باید به سمت پیش برود که 
خطر تعطیلی این شرکت  را تهدید کند؟ قطعاً نیاز است که برای تأمین خطر تعطیلی این شرکت  را تهدید کند؟ قطعاً نیاز است که برای تأمین 
مواد اولیه کارخانجات ذوب القایی با قیمت مناسب و عادالنه، تمهیداتی مواد اولیه کارخانجات ذوب القایی با قیمت مناسب و عادالنه، تمهیداتی 

اساسی اندیشیده شود.اساسی اندیشیده شود.

انحصار در تولید آهن اسفنجی و قراردادهای ناعادالنه

انحصار چند شرکت  انحصار چند شرکت مدیرعامل ذوب بریس گفت: آهن اسفنجی در  مدیرعامل ذوب بریس گفت: آهن اسفنجی در 
اسفنجی،  آهن  تولیدکنندگان  تنها  به عنوان  شرکت ها  این  و  اسفنجی، است  آهن  تولیدکنندگان  تنها  به عنوان  شرکت ها  این  و  است 
به  که  می بندند  القایی  ذوب  کارخانجات  با  قراردادهایی  به متأسفانه  که  می بندند  القایی  ذوب  کارخانجات  با  قراردادهایی  متأسفانه 
هیچ وجه عادالنه نیست. به عنوان مثال، برخی از این شرکت ها بندی هیچ وجه عادالنه نیست. به عنوان مثال، برخی از این شرکت ها بندی 
اگر  که  می دهند  قرار  فروش  قرارداد  در  جریمه  و  پاداش  اگر به عنوان  که  می دهند  قرار  فروش  قرارداد  در  جریمه  و  پاداش  به عنوان 
متالیزاسیون آهن اسفنجی حتی اندکی باالتر از متالیزاسیون آهن اسفنجی حتی اندکی باالتر از 9090 درصد بود،  درصد بود، 1515  
درصد قیمت کدال به قیمت آهن اسفنجی اضافه می شود و از آن سو، درصد قیمت کدال به قیمت آهن اسفنجی اضافه می شود و از آن سو، 
اگر متالیزاسیون زیر اگر متالیزاسیون زیر 9090 درصد بود،  درصد بود، 11 درصد از قیمت فاکتور فروش  درصد از قیمت فاکتور فروش 
کسر می شود! اضافه شدن کسر می شود! اضافه شدن 1515 درصد به قیمت کدال، معادل  درصد به قیمت کدال، معادل 3030 درصد  درصد 
قیمت فاکتور است اما از آن سو، وقتی متالیزاسیون کمتر از قیمت فاکتور است اما از آن سو، وقتی متالیزاسیون کمتر از 9090 درصد  درصد 

می شود، تنها یک درصد از قیمت فاکتور کسر می کنند!می شود، تنها یک درصد از قیمت فاکتور کسر می کنند!
وی ادامه داد: ما از وزارت صمت تقاضا داریم که جلوی این قراردادهای وی ادامه داد: ما از وزارت صمت تقاضا داریم که جلوی این قراردادهای 
مصداق  موارد،  این  شود.  گرفته  اسفنجی  آهن  غیرعادالنه  مصداق فروش  موارد،  این  شود.  گرفته  اسفنجی  آهن  غیرعادالنه  فروش 
زورگویی است. چرا در حالی که قیمت آهن اسفنجی، زورگویی است. چرا در حالی که قیمت آهن اسفنجی، 5050 درصد قیمت  درصد قیمت 
کدال شمش فوالد خوزستان تعیین شده، تولیدکنندگان آهن اسفنجی کدال شمش فوالد خوزستان تعیین شده، تولیدکنندگان آهن اسفنجی 
باید به بهانه های مختلف، هزینه های باالتری به تولیدکنندگان شمش باید به بهانه های مختلف، هزینه های باالتری به تولیدکنندگان شمش 

القایی تحمیل کنند؟القایی تحمیل کنند؟
مضرات کنترل قیمت شمش

نظری تأکید کرد: متأسفانه کنترل قیمت شمش، باعث تحمیل زیان نظری تأکید کرد: متأسفانه کنترل قیمت شمش، باعث تحمیل زیان 
به کارخانجات ذوب القایی شده است و از آن سمت، بازار مواد اولیه به به کارخانجات ذوب القایی شده است و از آن سمت، بازار مواد اولیه به 
حال خود رها شده و فروشندگان آهن اسفنجی برخورد منصفانه ای با حال خود رها شده و فروشندگان آهن اسفنجی برخورد منصفانه ای با 

خریداران ندارند.خریداران ندارند.
از سوی دیگر، کنترل قیمت شمش هم باعث مهار قیمت ها در بازار از سوی دیگر، کنترل قیمت شمش هم باعث مهار قیمت ها در بازار 
ملک و مسکن نشده و تنها نتیجه ای که کنترل قیمت شمش داشته، ملک و مسکن نشده و تنها نتیجه ای که کنترل قیمت شمش داشته، 
زیان دیدن تولیدکننده بوده است. به همین دلیل فلسفه کنترل قیمت زیان دیدن تولیدکننده بوده است. به همین دلیل فلسفه کنترل قیمت 

شمش برای هیچ کس روشن نیست. شمش برای هیچ کس روشن نیست. 

پرونده ویژه ذوب القایی
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به گزارش چیالن، در پذیره نویسی عمومی »تجلی«، 15 درصد از سهام 
این شرکت از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی، با قیمت هر 
با  پذیره نویسی  این  و  عرضه شد  مردم  عموم  برای  ریال،  هزار  سهم 

استقبال خوب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مواجه شد.
یک شرکت پروژه محور ارزشمند

درحال حاضر شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، پروژه های زنجیره 
و  اسفنجی  آهن  تولید  گندله سازی،  شامل  نورد،  تا  معدن  از  فوالد 
فوالدسازی را در دست احداث دارد و از پروژه های آتی آن می توان به 
ساخت اسکله بندر عباس و اکتشاف و استخراج از معادن جدید اشاره کرد.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، 5 پروژه بزرگ زنجیره فوالد را در 
قالب سه شرکت شامل شرکت صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه، فوالد 
افزایش  از  شرق خراسان و شرکت صبا امید غرب خاورمیانه دارد و 

سرمایه برای تامین منابع این پروژه های بزرگ استفاده می کند. 
شرکت صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه دارای سه پروژه آهن اسفنجی 
یک میلیون تنی، فوالدسازی 600 هزار تنی و ساخت کالف به ظرفیت 
450 هزار تن در سال است و بیشترین سرمایه گذاری تجلی متمرکز 

بر این پروژه ها است. 
شرکت فوالد شرق خراسان نیز با پروژه 2.5 میلیون تنی کنسانتــره 
پروژه های  دیگر  از  د ارد،  را  تن  میلیون  به 5  افــزایش  قابلیــت  که 
تجلی است. شرکت صبا امید غرب خاورمیانه نیز پروژه گندله سازی به 

ظرفیت 1 میلیون تن در سال را در دست اجرا دارد.

دکتر امیرحسین نادری مدیرعامل »ومعادن« در گفت وگو با چیالن، 
در مورد عرضه عمومی سهام تجلی و هدف از ورود این شرکت به بازار 
کشور،  در  پروژه  عام  اولین شرکت سهامی  گفت: شکل گیری  سهام 
هلدینگ  افتخارات  از  فلزات  و  معادن  توسعه  تجلی  شرکت  یعنی 
سهام  عرضه  و  ایجاد  است.  فلزات  و  معادن  توسعه  سرمایه گذاری 
از  بورس، گام مهمی در مسیر توسعه صنعت کشور  این شرکت در 
طریق جلب مشارکت حداکثری آحاد جامعه، شریک کردن مردم در 

پروژه های پربازده معدنی و هدایت نقدینگی به مسیر تولید است.

عرضه عمومی سهام با اتکاء به توان بزرگان
51 درصد از سهام تجلی متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات )نماد »ومعادن«(، 17 درصد آن متعلق به شرکت معدنی و 
به شرکت  متعلق  آن  و 17 درصد  )نماد »کگل«(  صنعتی گل گهر 

معدنی و صنعتی چاردملو )نماد »کچاد«( است.
»ومعادن« بزرگترین هلدینگ تخصصی بازار سرمایه در حوزه معدن و 
صنایع معدنی و یکی از پنج شرکت بزرگ سرمایه گذاری بورس است و 
دو شرکت گل گهر و چادرملو نیز غول های سنگ آهنی کشور هستند 
که در میان بزرگ ترین بازیگران زنجیره فوالد ایران قرار دارند. با اتکاء 
به توان و آینده درخشان این شرکت ها و پروژه های ارزشمند و پربازده 

»تجلی« است که این عرضه عمومی سهام صورت می گیرد.
بزرگ ترین افزایش سرمایه تاریخ بورس

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در بدو پذیرش در بازار سرمایه، 
افتخار دیگری را نیز به نام خود ثبت کرد. این شرکت پیش از این و 
با افزایش سرمایه 620 هزار درصدی، بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ 
بورس را به نام خود ثبت کرد. با این افزایش سرمایه، سرمایه »تجلی« 

از یک میلیارد تومان به 6 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافت.
»تجلی« و تأمین مالی طرح های توسعه

توسعه  گذاری  هلدینگ سرمایه  مدیرعامل  نادری،  امیرحسین  دکتر 
رسالت  می گوید:  »تجلی«  اصلی  مأموریت  مورد  در  فلزات  و  معادن 
در  موجود  سرگردان  نقدینگی  عظیم  سیل  هدایت  »تجلی«  اصلی 
جامعه به سمت تولید است. این روند عالوه بر حل مسئله تامین مالی 
پروژه ها و توسعه صنعت کشور، موجب مشارکت مستقیم سهامداران 
در اجرای طرح های بزرگ صنعتی شده و سودآوری قابل قبولی را برای 

سهامداران به همراه خواهد داشت.
با عرضه عمومی سهام »تجلی« هم اجرای پروژه های بزرگ معدنی و 
صنعتی خصوصاً در زنجیره فوالد شدت خواهد گرفت و گام مهمی در 
راستای توسعه پایدار کشور و ایجاد مشاغل جدید برداشته خواهد شد و 
هم فضا برای سرمایه گذاری مولد سهامداران و مشارکت آن ها در خلق 

ثروت جدید برای آحاد جامعه مهیا خواهد شد.
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گزارش چیالن از پذیره نویسی اولین شرکت پروژه محور بازار سهام
عرضه عمومی سهام »تجلی« با پشتوانه بزرگان فوالدی و معدنی

پذیره نویسی سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات )نماد »تجلی«( از طریق عرضه عمومی سهام این شرکت در سامانه معامالت فرابورس ایران 
انجام شد. »تجلی«، اولین شرکت پروژه محور بازار سرمایه است و سهام آن با پشتوانه نمادهای بزرگ و بنیادی بازار بورس همچون »ومعادن«، »کچاد« 

و »کگل« در سبد خریداران نشست.



شریک کردن مردم در پروژه های پربازده
دکتر امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات در نشست خبری پذیره نویسی سهام شرکت تجلی در فرابورس گفت: 
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان بزرگ ترین شرکت 
سرمایه گذاری در حوزه صنایع معدنی، اولین شرکت سهامی عام پروژه  را 
در بازار سرمایه عرضه می کند. هدف از عرضه سهام تجلی، هدایت نقدینگی 
به سمت پروژه های بزرگ و مشارکت مردم در تولید و آبادانی کشور است.

وی ادامه داد: مجموعه تجلی دریچه ای به بازاری است که تاکنون نبوده 
است. با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه می توان تامین مالی تولید و 
توسعه را انجام داد و هدف شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات همین 

است. در عین حال، مردم نیز در پروژه های پربازده شریک می شوند.
نادری خاطرنشان ساخت: به نظر می رسد با این عرضه عمومی سهام 
تجلی، شرکت های پروژه محور دیگری نیز وارد بورس شوند و از منابع 

بازار سرمایه در جهت تولید و توسعه استفاده شود.
فرصت بزرگ صادرات کامودیتی ها

کرد:  تصریح  فلزات  و  معادن  توسعه  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
سیل نقدینگی موجود می تواند مخرب یا سازنده باشد. اگر نقدینگی به 
سمت تولید هدایت شود، شاهد رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خواهیم 
بود. همزمان، کاهش ارزش ریال در مقابل ارز خارجی فرصت بی بدیلی 
در زمینه صادرات ایجاد کرده است. قیمت کامودیتی ها امروز در باالترین 
حالت است و درآمد شرکت های معدنی در هیچ دوره ای به این اندازه 
نبوده اما باید از این فرصت استفاده کرد. عرضه عمومی سهام تجلی، 
فرصت مناسبی است تا بتوانیم از پتانسیل کشور بهره برداری کنیم؛ در 
واقع با توجه به سرمایه مردم پروژه هایی تعریف و تولید شغل و ثروت 

ملی می کند.
سهم تجلی خواهان زیادی دارد

مهندس مرتضی علی اکبری مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و 
فلزات ضمن معرفی پروژه های این شرکت در این نشست خبری گفت: 
سهام  قیمت  افزایش  باعث  تجلی  پروژه های  فیزیکی  پیشرفت  درصد 

آن در تابلوی فرابورس خواهد شد و این شرکت بهترین پروژه ها را از 
کنسانتره تا گندله سازی، تولید آهن اسفنجی و تولید محصوالت فوالدی 
در تملک خود دارد. سرمایه گذاران به دنبال آن بودند که پروژه هایی در 
تجلی معرفی شود که هم توجیه اقتصادی داشته و  هم بتواند در عرضه 

اولیه برای خرید سهام جذاب باشد.
مهندس علی اکبری بیان داشت: ایده شرکت تجلی از زمان ورود شدید 
نقدینگی به بازار سرمایه شکل گرفت در حالی که پروژه ها با کمبود نقدینگی 
همراه بودند. روش های زیادی برای تامین مالی مطرح بود، زیرا بانک ها 
توانایی تامین نقدینگی موجود را نداشتند و باید اوراق هایی به فروش 
می رسید. اما ما به دنبال نقدینگی بودیم که نخواهیم تا زمان بهره برداری 
پرداخت کنیم و بهترین کار همراه شدن مردم از طریق بازار سرمایه بود.
وی افزود: زنجیره فوالد از معدن تا محصوالت فوالدی در تجلی وجود 
دارد؛ این شرکت با حضور سهامدارانی همچون »ومعادن«، چادرملو و 
گل گهر شکل گرفته است که بنیاد قدرتمند آن را نشان می دهد. سهام 
تجلی خواهان زیادی دارد و با قیمت 100 تومان به ازای هر سهم عرضه 
می شود. در بدترین شرایط بازار بورس هم قیمت سهام تجلی پایین تر از 
100 تومان نخواهد آمد و پایین تر از این قیمت، سهامداران عمده سهام را 
خریداری خواهند کرد. ضمن اینکه یک سال پیشرفت پروژه های تجلی در 
ارزشگذاری سهام این شرکت لحاظ نشده و سهام تجلی کامال ارزنده است.

چادرملو، شریک استراتژیک تجلی
زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو  تقی  ناصر  مهندس 
در نشست خبری پذیره نویسی سهام شرکت تجلی در فرابورس اظهار 
داشت: تجلی ایده بسیار خوبی بوده است که به همت آقایان علی اکبری 
و نادری اجرایی شد. چادرملو سرمایه گذاری های جدیدی را آغاز کرده 
است و  به سمت اقدامات اجرایی تمام آن ها در حرکت است و اولویت 

برای ما، حق مشارکتی تجلی است.
وی ادامه داد: شرکت تجلی اولین شرکت پروژه محور بازار سرمایه است 
که راه را برای شرکت های پروژه محور مشابه در بازار بورس باز خواهد 
کرد. چادرملو هم سهامدار تجلی و هم شریک استراتژیک آن است و به 

آینده تجلی و اهداف توسعه ای آن امیدواریم.
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گزارش چیالن از نشست خبری پذیره نویسی سهام »تجلی«
»تجلی« و هدف بزرگ هدایت نقدینگی به سمت تولید

نشست خبری پذیره نویسی سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در فرابورس با حضور دکتر امیرحسین نادری، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات، مهندس مرتضی علی اکبری مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات و مهندس ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و 

صنعتی چادرملو در محل سالن مروارید نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.



با نگاهی به برنامه توسعه فوالد خوزستان در 1۴00 مورد تحلیل قرار گرفت

چالش ها و ریسک های صنعت فوالد 

میثم شهنیانی
معاون برنامه ریزی و اجرای پروژه های شرکت فوالد خوزستان

در تمام کسب و کارهای تجاری و صنعتی، راز ماندگاری در چرخه رقابت، 
تعریف و اجرای طرح های توسعه پایدار متناسب با نتایج مطالعات بازار 
و در جهت تامین نیازهای فعلی و جدید بازارهای موجود و بازارهای 
پروژه های  و  طرح ها  اجرای  در  الزم  سرمایه گذاری  با  است.  جدید 
ظرفیت های  ایجاد  جدید،  تکنولوژی های  جذب  بر  عالوه  توسعه ای، 
جدید و کاهش قیمت تمام شده، شاهد ماندگاری در چرخه رقابت و 

حفظ و توسعه سهم بازار خود خواهیم بود.

چالش های ریز و درشت

شرکت فوالد خوزستان همواره در مسیر توسعه ای خود گام برداشته 
و از سال 75 تا پایان سال 95 سه فاز توسعه خود را به اتمام رسانده 
است و ظرفیت اولیه خود را از 1.5 میلیون تن در سال به ظرفیت 3.7 
میلیون تن در پایان سال 95 رسانده است که همین افزایش ظرفیت 
منجر به رشد تولیدات محصوالت ریخته گری اسلب، بلوم و بیلت شده 
است. همچنین از ابتدای سال 96 فاز چهارم توسعه ظرفیت تا افق 
1404 گروه فوالد خوزستان برای دستیابی به ظرفیت 13.6 میلیون تن 
پایدار در کل زنجیره ارزش فوالد از سنگ تا محصول نهایی برنامه ریزی 
شده و در حال اجراست. در حال حاضر ظرفیت فعال ایجاد شده بالغ بر 

3.8 میلیون تن است.

برنامه عملیاتی سبد طرح ها و پروژه های توسعه شرکت 
پنجمین  به عنوان   1400 سال  در  خوزستان  فوالد 
برنامه عملیاتی مبتنی بر طرح جامع فاز چهارم توسعه 
ظرفیت و زیست محیطی فوالد خوزستان مشتمل بر 
میلیارد تومانی  هزار   17 سرمایه گذاری  با  پروژه   132
پروژه  بزرگی چون  پروژه های  آن  تدوین شده که در 
احداث مگا مدول زمزم 3 با مشخصات منحصر به فرد 
خود در سطح کشور و نیز پروژه احداث پکیج ماشین 
توسعه  در  نقش مهمی  اسلب عریض که  ریخته گری 
حال  در  داشت  خواهد  خوزستان  فوالد  هدف  بازار 
پروژه های  سایر  همچنین  و  است  اجرا  و  پیگیری 
و  4، خط  اکسیژن  کارخانه  احداث  چون  زیر ساختی 
پست 400 کیلو ولت، نیروگاه 520 مگاواتی برق و... در 
دستور کار قرار گرفته اند و طبق برنامه های زمان بندی 

مربوطه در حال پیگیری و اجرا ساست.

فوالد  شرکت  پروژه  و  طرح  سبد  عملیاتی  برنامه  اصلی  مشخصات 
اصلی  در چهار طرح  آن  پروژه های  که  را  در سال 1400  خوزستان 
پشتیبانی  عمومی  و  بهینه سازی  ظرفیت،  افزایش  تولید،  پایداری 
تعریف  ساختمانی(  و  اجتماعی  مسئولیت های  و  محیطی  )زیست 

شده اند می توان به شرح زیر بیان کرد:

در این زمینه می توان به شروع عملیات اجرایی پروژه هایی هم چون 
موارد ذیل اشاره کرد: طرح پکیج اسلب عریض، کارخانه اکسیژن شماره 
4، واگن برگردان شماره 3 با هدف افزایش ظرفیت انبارش سنگ آن 
ارسال به کارخانه از مسیر ریلی، رولر پرس با هدف افزایش ظرفیت 
آسیاب های گندله سازی، احداث و نوسازی پست های جدید برق در 
سطح شرکت، احداث غبارگیرهای الکترواستاتیک در ناحیه مواد اولیه 
با هدف بهبود پارامترهای زیست محیطی و کاهش انتشار غبار در این 
ناحیه، اتمام به موقع و بهره برداری از 54 پروژه از طرح های پایداری، 

زیست محیطی و عمومی. 

چالش های پیش  روی فوالد خوزستان

تکمیل  عدم  فوالدخوزستان  شرکت  پیش روی  چالش های  از 
برای  که  بوده  آن  پایین دست  در  ارزش  زنجیره 
داشتن بازارهای پایدار برای محصوالت نیمه نهایی 
تختال و شمش خود نیاز به ورود به بخش نورد را 
دارد، از این رو یکی از اهداف اصلی و ضروری شرکت در 

سال پیش رو تمرکز در این زمینه است.

توسعه ای  برنامه های  در  پیش رو  چالش  مهم ترین  اما 
تامین  در  ناپایداری  مشکل  خوزستان،  فوالد  شرکت 
زنجیره  تکمیل  لزوم  و  است  کنسانتره  و  آهن  سنگ 
به  اتصال  و  زنجیره  این  باالدست  در  فوالد  ارزش 
کارخانه های  احداث  نیز  و  آهن  سنگ  داخلی  معادن 
کنسانتره سازی بسیار الزم و ضروری است. این ضرورت 
از آنجا شدت گرفته است که در توسعه های انجام شده 
در بخش معدن به جای توسعه تخصصی در بخش معدن 
در طول زنجیره ارزش و در بخش های پایین دست آن 

نیاز به تامین امن 
سنگ آهن را باید 
مهم ترین اولویت 
صنعت فوالد در 

کشور به شمار آورد 
و هرگونه ریسک در 
این حوزه می تواند 
آینده این صنعت 

را نه تنها دستخوش 
تغییر بلکه تهدید 

کند
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یعنی گندله سازی، احیا و فوالدسازی سرمایه گذاری شده است که با به 
بهره برداری رسیدن آنها، استخراج سنگ معدن و تولید کنسانتره سنگ 
آهن به مصارف داخلی معدن کاران قبلی رسیده و فوالدسازان قدیمی 
کشور مانند شرکت فوالد خوزستان برای تامین کنسانتره مورد نیاز 

خود با چالش جدی روبه رو شده اند.

ریسک اصلی توسعه در صنعت فوالد

پیچیدگی های صنعت فوالد را باید از مسیرهای متفاوتی ترسیم کرد 
که این موارد در نهایت می تواند حال و آینده این صنعت را دستخوش 

تغییر کرده و توسعه آن را با محدودیت های احتمالی 
همراه سازد. 

به صورت دقیق تر صنعت فوالد در اقصی نقاط جهان 
یا  معدنی  خام  مواد  تبدیل  پایه  بر  که  است  صنعتی 
حامل های انرژی به فوالد خام ایجاد شده و در نهایت 
در فرآیند تولید و مسیر حمایت از زنجیره ارزش به 
سودآوری اصلی نائل خواهد شد. در سطور فوق به هر 
دو این موارد تاکید شده آن هم در وضعیتی که تولید 
شده  انجام  طبیعی  گاز  از  خوزستان  فوالد  در  فوالد 
بنابراین ریسک حامل های انرژی در این حوزه ناچیز 
بخش  ذاتاً  به معنی آن است که  نکته  این  اما  است. 
را سنگ آهن  این شرکت  اولیه  مواد  و  اعظم خوراک 
اصلی  ریسک  ناخودآگاه  ویژگی،  این  و  داده  تشکیل 

تولید را در یک مسیر مشخص کانالیزه کرده است.

روند کلی این صنعت به وضوح از افزایش ظرفیت تولید به 55 میلیون 
تن تا سال هدف گذاری شده 1404 حکایت دارد که به معنی نیاز به 
رقمی نزدیک به 165 میلیون تن سنگ آهن خام است و با توجه به 
عیار مورد نیاز برای سنگ آهن دانه بندی شده کنسانتره و گندله این 
ارقام در الیه های مختلف به وضعیت تولید متفاوت خواهد بود که همه 
این موارد به معنی آن است که ریسک آینده صنعت فوالد در کشور را 
باید ریسک تامین مواد اولیه با محوریت سنگ آهن خام تعریف کرد 
که به کمک آن در زنجیره تولید سایر محصوالت مورد نیاز تولید شود. 

امن  تامین  به  نیاز  که  دارد  آن  از  این صنعت حکایت  عمومی  روند 

سنگ آهن را باید مهم ترین اولویت صنعت فوالد در کشور به شمار 
آورد و هرگونه ریسک در این حوزه می تواند آینده این صنعت را نه تنها 
دستخوش تغییر بلکه تهدید کند. با توجه به این موارد بهتر است توجه 
حداکثری به تامین امنیت و مستمر به سنگ آهن در دستور کار قرار 
گیرد تا مهم ترین ریسک آینده این صنعت متعادل شود. این در حالی 
است که نزدیکی فوالد خوزستان به آب های آزاد به این معنی است 
که امکان واردات سنگ آهن یا گندله مورد نیاز حتی از واردات مهیا 
است و اگر قیمت های داخلی به طرز سرسام آوری افزایش یابد پتانسیل 

واردات را می توان در نظر گرفت.

امکان  تا  شده  موجب  ایران  زمین شناسی  ویژگی های 
تامین امنیت سنگ آهن مهیا باشد آن هم در شرایطی 
که در اطراف معادن بزرگ هنوز فعالیت های اکتشافی 
مختلفی در حال انجام است و به احتمال قوی افزایش 
داشت.  خواهد  همراه  به  را  کشور  آهن  سنگ  ذخایر 
ذخایر کوچک و متوسط بسیاری در اقصی نقاط ایران 
وجود دارد که پتانسیل استفاده از آنها در صورت توجه 
خواهد  ایجاد  فنی  و  عالمانه  استخراج  و  فرآوری  به 
شد. با توجه به این موارد احتمال گذار از این ریسک 
نگران کننده وجود دارد اما به حمایت تمام قد مسووالن 
چنین  قوی  احتمال  به  که  داشت  خواهد  نیاز  مرتبط 

انتظاری در دستور کار قرار می گیرد.

افق 1400

اما سال 1400 از ویژگی های مهمی برای صنعت فوالد از جمله فوالد 
و  ظالمانه  تحریم های  در  تعدیل  احتمال  است.  برخوردار  خوزستان 
سهولت نقل و انتقاالت ارزی موجب خواهد شد تا فضای جدیدتری برای 
صادرات محصوالت تولیدی فوالد فراهم شود که می تواند رونق عمیقی 
را از مسیر حجم تولید برای فوالد خوزستان و دیگر شرکت های فوالدی 
به ارمغان آورد و می توان فرآیند توسعه را به کمک ورود تکنولوژی و 
بومی  سازی آن سریع تر و شدیدتر ارزیابی کرد. در کنار این موارد و 
شاخص ها، باال بودن نسبی قیمت های جهانی فوالد و احتمال استمرار 
رشد نرخ را باید بسیار مهم ارزیابی کرد. به عبارتی، سیگنال افزایشی 
قیمت ها در بازارهای جهانی می تواند ریسک نوسان نرخ ارز را محدود کند. 

طرح ها و پروژه های 
توسعه شرکت 

فوالد خوزستان در 
سال 1400 مشتمل 

بر 132 پروژه با 
سرمایه گذاری 17 

هزار میلیارد  تومانی 
است
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سلیمانی در گفت وگو با چیالن تشریح کرد:سلیمانی در گفت وگو با چیالن تشریح کرد:

تأمین نیازهای صنایع پایین دستی با فرآوری اسپیره در تأمین نیازهای صنایع پایین دستی با فرآوری اسپیره در 
شرکت صنعت ورق الغدیر پارسشرکت صنعت ورق الغدیر پارس

مشکل قطعی برق و هزینه های باالی حمل

سلیمانی خاطرنشان ساخت: در ماه های اخیر مشکالتی نظیر کمبود 
برق باعث شد تا تولید کارخانجات نورد سرد کاهش یابد و لذا ما در 
تأمین اسپیره با مشکل مواجه شدیم. هرچه تولید کارخانجات باالتر 
پایین دستی  صنایع  به  بیشتری  خدمات  ارائه  به  قادر  هم  ما  باشد، 
خواهیم بود. لذا امیدواریم موانع تولید در کارخانجات نورد سرد کشور 
برطرف شود تا جریان تأمین نیازهای صنایع پایین دستی نیز شدت 

بگیرد.

افزایش سرسام آور  ما،  فعلی  از مشکالت  دیگر  یکی  کرد:  اضافه  وی 
هزینه های حمل است. هزینه های حمل در کشور باال رفته و چون کالف 
اسپیره، حجم بزرگ و وزن به نسبت کمی دارد و بعضاً کارخانجات نورد 
نیز در بارگیری دقت کافی را لحاظ نمی کنند، هزینه حمل باالیی به 

شرکت ما تحمیل می شود.

اسپیره، کاالیی که بازار باید آن را بشناسد

مدیرعامل شرکت صنعت ورق الغدیر پارس عنوان کرد: تا پیش از این 
که ما کار فرآوری اسپیره را انجام دهیم، این محصول با کج سلیقگی، 
به عنوان قراضه وارد کوره های ذوب می شد و در واقع، فرصت تبدیل 
آن به محصول با ارزش افزوده باالتر از دست می رفت. در حالی که 
در شــرایط فعــلی، قیمت اســپیره 10 تا 11 هزار تومان باالتر از 

قراضه است.

پایین دستی  صنایع  از  بسیاری  گفت:  بیشتر  توضیحات  ارائه  با  وی 
می برند  پی  می شوند،  آشنا  اسپیره  از  فرآوری شده  محصول  با  وقتی 
است،  آن  نیازهای  تمام  تأمین کننده  این که  محصول ضمن  این  که 
بعضی اوقات به دلیل این که در نوع فول هارد هم ارائه می شود، اتفاقاً 
کارکرد و کیفیت باالتری برای برخی از صنایع پایین دستی دارد، چون 
مقاومت و استحکام بیشتری دارد. گذشته از این، محصول فرآوری شده 
از کالف اسپیره، قیمت پایین تری هم دارد و 6 تا 7 هزار تومان در هر 
کیلو ارزان تر از ورق روغنی است. در واقع، استفاده از اسپیره هم برای 
مصرف کنندگان جذابیت قیمتی دارد و هم به لحاظ کیفی، انتظارات 

بسیاری از صنایع پایین دستی را برآورده می کند.

محصوالت  از  که  قفسه سازانی  گفت:  مثال  یک  ذکر  با  سلیمانی 
فرآوری شده ما استفاده می کنند، حدود 2 تا 3 هزار تومان نسبت به 
سایر قفسه سازان قدرت رقابت قیمتی دارند و این یک مزیت بزرگ در 

این بازار محسوب می شود.

پایان گفت: فرآوری  الغدیر پارس در  مدیرعامل شرکت صنعت ورق 
هم  سرد،  نورد  کارخانجات  برای  هم  افزوده  ارزش  یک  اسپیره 
برای صنایع  انجام می دهد و هم  را  این فرآوری  برای شرکت ما که 
پایین دستی در پی دارد و در واقع، یک بازی برد-برد برای تمام طرفین 
محسوب می شود؛ ضمن اینکه خدمت جدیدی محسوب می شود که 

صرفه جویی در منابع و همزمان اشتغالزایی را نیز درپی دارد.       

به گزارش چیالن، مهندس سلیمانی در تشریح فعالیت این شرکت 
گفت: وقتی کالف فول هارد وارد کارخانجات نورد سرد می شود، بخشی 
از دو سر کالف یا اصطالحاً »ته رول ها« وارد فرآیند نورد نمی شوند که 
به این بخش، کالف اسپیره گفته می شود. ما در شرکت صنعت ورق 
الغدیر پارس این اسپیره را با عملیات نورد مجدد فرآوری می کنیم و بر 
اساس نیازهای مشتری کارهای برش و خم کاری آن را انجام می دهیم 

و به صورت شیت در اختیار صنایع پایین دستی قرار می دهیم.
وی افزود: کار فرآوری اسپیره ورق های فول هارد و روغنی به طور کامل 
در این شرکت انجام می پذیرد و این فرآوری در شرایط فعلی بازار فوالد 
که قیمت ورق افزایش زیادی را تجربه کرده است، توانسته به خوبی 

بخشی از نیازهای صنایع پایین دستی را تأمین کند.
جهش تولید همزمان با تأمین نیازهای صنایع پایین دستی

سلیمانی در مورد میزان تولید این شرکت بیان داشت: ما تا سال 96، 
ماهانه حدود 500 تن اسپیره را فرآوری می کردیم. در حال حاضر به 
دلیل اقبال صنایع پایین دستی میزان تولید را به بیش از 2 هزار تن 
در ماه رسانده ایم که با شرایط فعلی تولید در کارخانجات نورد سرد، 

به نوعی رکورد فرآوری اسپیره در کشور محسوب می شود.
وی ادامه داد: به ازای هر هزار تن محصول نورد سرد در کشور حدود 
50 تن اسپیره تولید می شود. در حال حاضر، کل تولید اسپیره کشور 
آن  درصد  از 90  بیش  که  است  تن  تا 2500  حدود 2000  ماهانه 
توسط شرکت صنعت ورق الغدیر پارس خریداری و بر اساس نیازهای 

مشتریان فرآوری می شود.

الغدیر  ورق  صنعت  شرکت  مدیرعامل  سلیمانی  مهندس هادی 
پارس در گفت وگو با چیالن اظهار داشت: این شرکت به صورت 
سرد  نورد  کارخانجات  فرعی  محصوالت  فرآوری  کار  تخصصی 
موسوم به اسپیره را انجام می دهد و به عنوان تنها شرکتی که در 
زمینه خدمات فرآوری اسپیره فعال است، با ایجاد ارزش افزوده، 
نیازهای صنایع پایین دستی نظیر قفسه سازی، ادوات کشاورزی، 
درب  های ضدسرقت و وسایل ساختمانی و اداری را تأمین می کند.
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مروری بر چالش های اصلی صنعت فوالد ایران

• علی یعقوبی
مجتمع فوالد میانه

مقدمه

امروزه نقش آهن و فوالد به عنوان فلزی استراتژیک بیشتر شده و یکی 
از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورها تولید و مصرف فوالد است. 
فوالد با توجه به خواص مکانیکی ایده آلی که دارد، تنوع زیادی پیدا 
کرده و همواره آلیاژهای جدیدتری فرآوری و تولید می شود به نحوی 
که امروزه بیش از 3500  نوع از آلیاژهای فوالدی در صنعت استفاده 
می شود که باالی 75% آن در 25 سال گذشته تولید شده  و در خدمت 

صنایع مختلف قرار گرفته  است.

ابتدا  کشور،  فوالد  صنعت  به  مربوط  بحث های  در  تسهیل  جهت 
زنجیره ی صنعت فوالد معرفی می شود و با توجه به تقسیم بندی های 
صنعت  زنجیره های  اصلی  چالش های  اجمالی  به صورت  شده،  انجام 
فوالد کشور مطرح می شود. می توان امیدوار بود که با توجه بیشتر 
به مشکالت و چالش های صنعت فوالد کشور در کنار افزایش کمی 
تولید فوالد خــام، کیفیــت سبد محــصوالت صادراتی فوالدی نیز 

بهبود یابد.

هشت زنجیره  صنعت فوالد 

صنعت فوالد از مرحله اکتشاف و استخراج از معدن تا تولید و مصرف 
محصوالت فوالدی، زنجیره ارزش مناسبی ایجاد می کند که هر کدام 
از این زنجیره ها، سازه ها و زیرساخت ها، توسعه، ایجاد مشاغل و بهبود 
در اوضاع اقتصادی و حتی فرهنگی را با خود به همراه دارد. با یک 
نگاه جامع، می توان با در نظر گرفتن فرآیندهای اصلی صنعت فوالد، 
هشت زنجیره ی اصلی برای این صنعت تعریف کرد. این زنجیره ها به 

این ترتیب می باشد.

اکتشاف: فرآینـــدهایی از قبیل مطالعـــات زمیــن شناسی، . 1
کانی شناسی و ژئوتکنیک تا برآوردهای اقتصادی و کسب مجوز 

بهره برداری از معدن در این زنجیره قرار می گیرد.

استخراج:  استخراج از معدن با دو روش کلی استخراج روباز . 2
و زیرزمینی انجام می گیرد و فرآیندهای متعددی را در شامل 

می شود.

و . 3 کلی خردایش  فرآیندهای  شامل  معموال  کنسانتره سازی:   
تغلیظ مواد می باشد که هر دو فرآیند مدارهای خاص و مراحل 

تخصصی را دربر می گیرد.

آگلومراسیون: شامل سه فرآیند کلی سینترسازی، گندله سازی . 4
و بریکت سازی می باشد که دو روش سینترسازی و گندله سازی 

در صنعت فوالد کاربرد پیدا کرده است.

آهن سازی: با دو روش کلی احیای غیرمستقیم )روش کوره بلند( . 5
و احیای مستقیم )روش میدرکس و پرد و ...( انجام می گیرد.

فوالدسازی: با توجه به خروجی های زنجیره  آهن سازی )آهن . 6
مذاب و آهن اسفنجی(، فوالدسازی به روش های کنورتور و کوره  

قوس الکتریکی انجام می گیرد. 

فرآیندهای . 7 آلیاژسازی،  و  فوالدسازی  از  بعد  ریخته گری: 
و  می گیرد  انجام  زنجیره  این  در  اولیه  نورد  و  ریخته گری 
محصوالت میانی فوالد به شکل شمــش، اسلب و بیلت و بلوم 

تولید می شود. 

 محصوالت نهایی: با استفاده از فرآیندهای تولید، محصوالت . 8
میانی فوالد، تبدیل به محصوالت نهایی قابل استفاده در صنعت 
می شود. روش های تولید مرتبط با صنعت فوالد را می توان به این 

ترتیب دسته بندی کرد:

فرآیندهای شکل دهی )همچون نورد، کشش، اکستروژن و ورقکاری( 	

فرآیندهای براده برداری )همچون فرزکاری و تراشکاری( 	

فرآیندهای جوشکاری و اتصال 	

فرآیندهای سطح )همچون روش های پوشش دهی و سختکاری  	
سطحی(

فرآیندهای ریخته گری و آلیاژسازی 	

عملیات حرارتی  	

فرآیندهای نوین )همچون متالورژی پودر و نانوتکنولوژی( 	

شکل )1(- هشت زنجیره اصلی فوالد
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چالش های اصلی زنجیره  فوالد ایران

در این بخش از مقاله به چالش های اصلی هر یک از مراحل تولید 
فوالد اشاره شده و سپس راهکارهای پیشنهادی جهت تعدیل و یا 

حل چالش ها و مشکالت، ارایه خواهد شد.

گروه  در سه  می توان  را  فوالد  زنجیره  صنعت  در  فعال  واحدهای 
تکمیلی،  واحدهای  و  فوالدسازی  واحدهای  معدنی،  واحدهای 
دسته بندی کرد. در شکل زیر این سه گروه قابل مشاهده می باشند. 

واحدهای فوالدی فعال در گروه )1(، معموال در جوار معادن فعالیت 
می کنند. چالش اصلی این گروه را می توان محدودیت معادن سنگ 
آهن در کشور عنوان کرد. طبق برآوردهای انجام شده، جهت تولید 
سالیانه 55 میلیون تن فوالد خام در کشور، ظرفیت فعلی معادن 

سنگ آهن تنها حدود سه دهه جوابگوی نیازمندی 
مواد خام موردنیاز صنعت فوالد کشور خواهد شد.

راهکارها

معادن . 1 از  استخراج  جهت  زمینه سازی 
زیرزمینی و اکتشاف در عمق 

توجه به پتانسیل معدنی کشورهای هم جوار . 2
معادن  مخصوصا  و  روسیه  قزاقستان،  مانند 

بکر افغانستان

با توجه به دسترسی به آب های آزاد، انجام . 3
فوالد  خام  مواد  واردات  در جهت  مطالعاتی 
از طریق دریا و از کشورهایی همچون برزیل، 

استرالیا و ونزوئال

ترویج رویکرد بازیابی در چرخه ی اقتصادی . 4
Re�( شامل   4R مصطلح عنوان  با   فوالد 

 duce, Reuse, Remanufacture,
.)Recycle

اساس  بر  گروه)2(،  در  فعال  فوالدی  واحدهای 
انرژی،  به  دسترسی  مانند  مالحظات  بعضی 

آب، ظرفیت های حمل و نقل و... در نقاط مختلف کشور استقرار 
می یابد. مواردی همچون بازدهی تولید و مصرف انرژی، استفاده از 
تکنولوژی های به روز، کاهش آلودگی و انتشار گاز CO2 را می توان 

چالش های اصلی این گروه به حساب آورد.

راهکارها

استفاده از تکنولوژی و تجهیزات به روزتر. 1

انجام مطالعات فنی قبل از ایجاد واحد صنعتی جدید. 2

بهبود سطح آموزش فنی و علمی پرسنل شاغل در واحدهای فوالدی. 3

سعی در افزایش استفاده از شارژ داغ و صرفه جویی در مصرف انرژی. 4

واحدهای . 5 جانبی  و  فرعی  محصوالت  از  بازیابی  و  استفاده 
فوالدی

6 .CO2 حرکت در جهت تولید فوالد سبز و کاهش انتشار

بین . 7 اطالعات  تبادل  و  تعامل  جهت  مناسب  بستر  ایجاد   
واحدهای مختلف فوالدی.

محصوالت فوالدی که قابل استفاده در بخش های مختلف صنعت 
قرار می باشد، در زنجیره  نهایی صنعت فوالد تولید می شود. به دلیل 
دو  با  زنجیره هم ارز  این  فوالدی،  زنجیره  محصوالت  زیاد  اهمیت 
گروه قبلی و در گروهی مجزا در نظر گرفته شده است. بیشترین 
این بخش  به عملکرد  وابسته  مادر،  عنوان صنعت  به  فوالد  نقش 
با سرمایه گذاری موفق روی زنجیره   از زنجیره فوالد می باشد که 
محصوالت فوالدی می توان ارتقای کیفی و کمی 

کل بخش صنعت یک کشور را شاهد بود.

فوالدی  واحدهای  به  مربوط  اصلی  از چالش های 
و  برنامه ریزی  ضعف  می توان  گروه)3(،  در  فعال 
راهبری صنعت فوالد توسط سازمان های باالسری، 
ناهنجاری های مابین صنعت فوالد و دیگر  وجود 
در  ضعف  و  کشور  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای 
کرد.  معرفی  را  دانشگاه  و  صنعت  همراه سازی 
وارداتی  و  صادراتی  سبد  کیفی  و  کمی  مقایسه  
مربوط به صنعت فوالد در سال های اخیر، می تواند 
بخش  در  فوالد  صنعت  شدید  ضعف  بر  مویدی 

تولید محصــوالت نهایی باشد. 

راهکارها

افزایش سرمایه گذاری در این زنجیره. 1

تعامل با مراکز تحقیقاتی با رویکرد تبدیل ایده ها . 2
به نوآوری های صنعتی

توسعه . 3 و  تحقیــــق  واحدهای  ارزش  بهبـــود 
واحدهای صنعتی

تامین قطعات، 
تجهیزات و 
ماشین آالت 

برای واحدهای 
فوالدی یکی 
از اصلی ترین 
چالش های 
مشترک 
بین تمام 

شرکت های 
فعال در زنجیره  

صنعت فوالد 
کشور است
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ایجاد دانشگاه های تخصصی. 4

محصوالت . 5 صادرات  جهت  گمرکی  محدودیت های  ایجاد 
زنجیره های پایین دستی

کیفی . 6 و  کمی  شناسایی  جهت  مختلف  صنایع  نیازسنجی 
محصوالت فوالدی در کشور و منطقه.

چالش تامین قطعات، تجهیزات و ماشین آالت

تامین  و محدودیت های  فوالدی  با شرکت های  تعاملی  مشکالت 
اخیر، صنعت  سالیان  در  ظالمانه  تحریم های  از  ناشی  تجهیزاتی 
قطعات،  تامین  است.  داده  قرار  خود  تاثیر  تحت  را  ایران  فوالد 

را  فوالدی  واحدهای  برای  ماشین آالت  و  تجهیزات 
می توان یکی از اصلی ترین چالش های مشترک بین 
تمام شرکت های فعال در زنجیره  صنعت فوالد کشور 
که  ایمنی  تجهیزات  واردات  مشکالت  آورد.  به شمار 
می تواند منجر به فجایع انسانی شود از مهم ترین ابعاد 

مشکالت ناشی از تحریم ظالمانه می باشد. 

راهکارها

موضوع . 1 به  ارزش گذاری  رویکرد  تقویت 
در  و سعی  فوالد کشور  در صنعت  بومی سازی 
حفظ پایداری تولید در تمامی واحدهای صنعتی 

موجود در زنجیره  صنعت فوالد.

استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی . 2
شبیه سازی،  و  معکوس  مهندسی  مراحل  در 
در  تکنولوژی  تولید  و  فناوری  بهبود  مونتاژ، 

صنعت فوالد کشور. 

زنجیره های صنعت . 3 ایجاد جذابیت جهت سرمایه گذاری در 
فوالد کشور.

سخن آخر

از شروع  در کشور  فوالد  راهبری صنعت  به  مربوط  سازمان های 
راه اندازی واحدهای فوالدی در دهه های قبل از انقالب تا به امروز 
با چالش های متعددی همراه بوده اند و در دهه های اخیر با توجه 
کشور  فوالد  صنعت  در  چشمگیری  رشد  صنعت،  این  به  بیشتر 
اتفاق افتاده است و با وجود شرایط سخت ناشی از تحریم، پایداری 
مناسبی در بین زنجیره های صنعت کشور حاصل شده است ولی 
فوالد  صنعت  اوضاع  بهبود  و  پیشرفت  مسیر  تداوم  برای  امروزه 
کشور، تغییر اساسی در ابزارهای مدیریتی، الزم و ضروری به نظر 

می رسد. 

انتظار می رود اسنادی همچون طرح جامع فوالد کشور با رویکرد 

آینده نگارانه نگاشته شده و تبدیل به اسنادی شوند که همچون 
دریای  در  را  کشور  فوالد  صنعت  کشتی  دریایی  فانوس  چراغ 

متالطم صنعت جهان در مسیر مناسبی هدایت کند.

در سال های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته ی جهان صنعت فوالد 
خود را به جای افزایش ظرفیت تولید فوالد خام، به سمت تولید 
محصوالت کیفی و گسترش فناوری و تکنولوژی راهبری کرده  اند 
و وظیفه ی تولید فوالد خام که همراه با مصرف انرژی زیاد و ایجاد 

آلودگی است را به کشورهای کمتر توسعه یافته سپرده اند. 

و جغرافیایی،  استراتژیک  موقعیت  به  باتوجه  ایران  فوالد  صنعت 
بهره مندی از نیروی جوان و تحصیلکرده و منابع انرژی 
و گازی خاص، به نظر می رسد با توجه بیشتر به تولید 
محصوالت کیفی، رفع چالش های مربوط به محدودیت 
معادن، نهادینه کردن استفاده از قراضه و تغییر برخی 
رویه های مصرف فوالد در کشور، همگام سازی صنعت 
از تکنولوژی های بومی و سعی  و دانشگاه و حمایت 
در افزایش مراودات شرکت ها حتی با رقبای خارجی، 
و  و ظرفیت ها  قرار گیرد  بهتری  تواند در مسیر  می 

پتانسیل های نهفته  کشور را فعال سازد. 

سالیانه نزدیک به دو میلیارد تن فوالد خام در دنیا 
با توجه به صعودی بودن  تولید و مصرف می شود و 
جمعیت جهان، پیش بینی شده تا سال 2050 مصرف 
فوالد در جهان 1.5 برابر بیشتر از سطح فعلی خواهد 
نرخ  بودن  صعودی  گرفتن  درنظر  با  مهم  این  بود. 
جمعیت در خاورمیانه و مخصوصا کشورهای همسایه  

ایران، اهمیتی دوچندان پیدا می کند.

 ایران با توجه به میزان ذخایر معادن سنگ آهن، جزو کشورهایی 
است که از تمامی زنجیره های صنعت فوالد سود می برد و با دارا 
بودن مواد اولیه تولید فوالد از جمله منابع سنگ آهن، گاز و توانایی 
تولید برق، بازار مصرف و نیروی کار می تواند با سرمایه گذاری در 
صنعت مادری همچون فوالد بستر را برای توسعه اقتصادهای برتر 

منطقه ایجاد کند.

 افزایش جمعیت در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان، 
افزایش تقاضا در بخش مسکن، خودرو، تجهیزات خانگی و ... را 
در  بیشتری  فوالد  به  یعنی  موارد  این  و  داشت  خواهد  به دنبال 
کننده   تولید  بزرگ ترین  به عنوان  ایران  بود.  خواهد  نیاز  منطقه 
فوالد در خاورمیانه، با همت سازمان های باالسری همچون شرکت 
بر  عالوه  که  کند  تدوین  برنامه ای  می-تواند  ایران،  فوالد  ملی 
در  فوالدی  نیازمندی های  از  بخشی  داخلی کشور،  نیازهای  رفع 

کشورهای همجوار را نیز تامین کند.

کشورهای 
پیشرفته  جهان 
به جای افزایش 
ظرفیت تولید 
فوالد خام، به 
سمت تولید 
محصوالت 

کیفی و توسعه 
تکنولوژی 

حرکت کرده اند
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نقش راهبری دولت در تعادل بخشی به زنجیره فوالد

• سید ابوتراب فاضل
مدیرعامل هلدینگ بین المللی 

توسعه صنایع و معادن غدیر

کشور  در  فوالد  زنجیره  توسعه  آیا  که  است  این  مبنایی  سوال  یک 
متوازن بوده  است؟ توازن در زنجیره فوالد بدین معنی است که هر 

حلقه از زنجیره فوالد، مواد اولیه کافی را برای حلقه بعد از خود، تولید 
و تامین کند. عدم توازن در زنجیره فوالد منجر به کمبود ماده اولیه 
برای یک یا چند حلقه از زنجیره شده و این کمبود به حلقه های بعدی 
نیز سرایت می کند و باعث کاهش تولید و بیکار شدن بخشی از ظرفیت 

نصب شده در ادامه زنجیره می شود.

ضرایب تبدیل زنجیره فوالد

برای تولید هر تن فوالد 2.96 تن سنگ آهن مورد نیاز است و لذا تولید 
55 میلیون تن فـــوالد در افق 1404 نیازمنــد 162 میلیــون تــن 
سنگ آهن خواهد بود. در تصویر زیر ضرایب تبدیل زنجیره فوالد را ببینید.

تولید واقعی زنجیره فوالد و افق 1404

تولید واقعی محصوالت زنجیره فوالد در سال های 1398 و 1399 و پیش بینی افق 1404 به شرح زیر است:

ظرفیت اسمی و تولید سال جاری

برای سال 1400، پیش بینی میزان تولید واقعی و ظرفیت اسمی تولید )ظرفیت نصب شده( در زنجیره فوالد به شرح زیر است:
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برآورد عدم توازن در زنجیره تولید فوالد

برآورد  زیر  شرح  به  فوالد  زنجیره  در  توازن  عدم  سال 1400،  برای 
می شود:

برای سال 1404 نیز عدم توازن در زنجیره فوالد به شرح نمودار زیر 
پیش بینی می شود:

علل و عوامل ایجاد زنجیره نامتوازن

این دالیل، باعث ایجاد عدم توازن در زنجیره فوالد شده است:

دستکاری نسبت های قیمتی 	

افت عیار معادن سنگ آهن 	

فوالدی  	 واحدهای  ایجاد  در  سرزمینی  آمایش  به  توجه  عدم 
)گستردگی و پراکندگی جغرافیایی(

صدور مجوزهای ایجاد واحدهای فوالدی بدون توجه به تعادل  	
زنجیره

عدم سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف 	

قیمت گذاری دستوری 	

عدم بکارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی واجد اهلیت در زنجیره 	

نهادهای  	 توسط  اکتشاف  موضوع  در  صحیح  راهبرد  عدم 
تصمیم ساز

موارد فوق باعث عدم سرمایه گذاری در باالدست زنجیره فوالد و ایجاد 
زنجیره نامتوازن شده است.

سرعت نازل حفاری اکتشافی در ایران

کشورهای  با  مقایسه  قابل  وجه  هیچ  به  ایران  در  اکتشافی  حفاری 
توسعه یافته معدنی نیست. در نمودار زیر وضعیت حفاری اکتشافی در 

کشور را از سال 1392 تا 1399 ببینید:

 مجموع حفاری انجام شده در کشور طی 8 سال اخیر 1198 هزار متر 
بوده، که معادل یک سال حفاری کشورهای توسعه یافته معدنی است.

راهبردهای متوازن سازی زنجیره فوالد

از راهبردهای زیر  ایجاد توزان در زنجیره فوالد کشور می توان  برای 
استفاده کرد:

ایجاد کنسرسیوم ها و ائتالف های بزرگ فوالدی و معدنی 	
توسعه فعالیت های اکتشافی در کشور 	
افزایش عمق و دقت اکتشافات 	
و  	 تسهیالت  )ارائه  فوالد  زنجیره  تکمیل  جهت  دولت  راهبری 

کاهش مداخله گری(
تشویق مجموعه های معدنی و فوالدی داخلی به حضور در معادن  	

فرامرزی
در  	 اقتصادی  بزرگ  بخش های  سرمایه گذاری  امن  بستر  ایجاد 

موضوع اکتشاف
فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 	
صدور مجوزهای ایجاد واحدهای فوالدی با توجه به تعادل زنجیره 	
تشویق سرمایه گذاری خارجی برای ورود به موضوع اکتشاف 	
صدور  	 در  گاز  و  آب  برق،  نیاز  مورد  زیرساخت های  به  توجه 

مجوزهای فوالد
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از تولید، صادرات و واردات و مصرف ظاهری فوالد 
در دوره 7 ماهه نخست سال 1400

روایت آماری چیالن 

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

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، آمار تولید فوالد کشور در دوره 7 ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. طبق آمار منتشرشده، تولید فوالد 
میانی کشور در دوره 7 ماهه نخست امسال، 15 میلیون و 769 هزار تن بوده که کاهش 11 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان 

می دهد. علت کاهش قابل توجه تولید فوالد کشور، قطعی برق شرکت های فوالدی در تابستان امسال است.
به گزارش چیالن، نرخ رشد تولید فوالد میانی کشور که در دوره 3 ماهه نخست سال جاری، 6 درصد بود، با شوک برقی تابستان امسال به منفی 

11 درصد در 7 ماهه نخست امسال رسید.

در دوره 7 ماهه نخست سال 1400، تولید بیلت و بلوم در ایران با کاهش 15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 9 میلیون و 326 هزار  	
تن رسیده است. تولید اسلب نیز در 7 ماهه نخست سال جاری با کاهش 5 درصدی به 6 میلیون و 443 هزار تن رسیده است. این در حالی است 

که تولید بیلت و بلوم در شش ماهه امسال، افت 17 درصدی و تولید اسلب هم کاهش 7 درصدی را تجربه کرده بود.
6 میلیون و 285 هزار تن محصوالت طویل و 4 میلیون و 744 هزار تن محصوالت تخت در 7 ماهه نخست سال جاری در کشور تولید شده است.  	

البته این نکته قابل ذکر است در آمار ارائه شده توسط انجمن فوالد، میزان کل تولید محصوالت تخت، برابر با جمع جبری انواع ورق نیست و صرفا 
ورق گرم و سایر ورق های تولید شده از منشا واردات را در بر می گیرد. رشد تولید محصوالت طویل در 7 ماهه نخست امسال، منفی 3 درصد و 

رشد تولید محصوالت تخت منفی 13 درصد بوده است.
تیرآهن بیشترین کاهش تولید در 7 ماهه نخست امسال را در بین مقاطع طویل فوالدی داشته و تولید آن با کاهش 9 درصدی به 679 هزار تن  	

رسیده است. تولید میلگرد هم در 7 ماهه نخست امسال 5 میلیون و 137 هزار تن بوده که کاهش 3 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل 
نشان می دهد. 

طبق گزارش آماری انجمن فوالد، تولیدکنندگان آهن اسفنجی در 7 ماهه نخست سال جاری حدود 17.4 میلیون تن از این محصول را تولید  	
کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال 99، کاهش 4 درصدی را نشان می دهد.

توضیح: میزان تولید کل مقاطع تخت فوالدی برابر با جمع جبری تولید انواع ورق فوالدی نیست. لطفا برای کسب اطالعات بیشتر با دفتر انجمن تماس بگیرید.
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واردات و صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی در هفت ماهه سال 1399 و 1400
واحد: هزار تن

بنا به تازه ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت فوالدی( در دوره 7 ماهه نخست  	
سال جاری، 5 میلیون و 912 هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد 30 درصدی را نشان می دهد که البته در مقایسه با نرخ رشد 45 

درصدی صادرات فوالد در  در دوره 6 ماهه امسال، نشان می دهد که از میزان نرخ رشد صادرات فوالد ایران کاسته شده است.
به گزارش چیالن، در نیمه نخست سال گذشته، صادرات فوالد ایران به دلیل شرایط مرتبط با شیوع جهانی کرونا و کاهش تجارت بین المللی و همچنین  	

محدودیت های صادرات فوالد، به شدت کاهش یافت. در سال جاری، این وضعیت تغییر کرد و با تسهیل مقررات صادرات فوالد، صادرات کشور افزایش 
یافت. با این وجود، محدودیت های مرتبط با مصرف برق باعث شد تا از نرخ رشد صادرات فوالد کشور در دوره 7 ماهه نخست سال جاری نسبت به این 

نرخ در دوره های 6 ماهه و 5 ماهه سال جاری کاسته شود. 

مصرف ظاهری فوالد میانی در 7 ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 19 درصدی، مصرف ظاهری کل محصوالت فوالدی  	
کاهش 12 درصدی و مصرف ظاهری آهن اسفنجی کاهش 7 درصدی داشته است. در گزارش آماری انجمن فوالد، رشد مصرف ظاهری مقاطع 

تخت فوالدی منفی 13 درصد و رشد مصرف ظاهری مقاطع طویل هم فوالدی منفی 12 درصد اعالم شده است.

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

* توضیح: روش محاسبه مصرف ظاهری کل مقاطع تخت با فرمول مرسوم برای بقیه محصوالت فوالدی متفاوت است. لطفا برای کسب اطالعات بیشتر با 
دفتر انجمن تماس بگیرید.
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