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سرمقاله

از اواسط سال گذشته که قیمت محصوالت فوالدي وارد روند شدید نزولي شد، انجمن تولیدکنندگان فوالد 
بحث حمایت از تولیدات داخلي از طریق افزایش تعرفه واردات را به طور جدي پیگیري نمود و تالش کرد 
تا با ارائه گزارشات مستند از روند کاهش قیمت محصوالت فوالدي در بازار جهاني که به تبع سقوط قیمت 
سنگ آهن و انرژي در جریان بود، مسئولین را قانع سازد تا براي نجات صنعت فوالد نسبت به حذف ارز 

مبادله ای و افزایش تعرفه واردات اقدام نمایند.
پیگیري هاي انجمن به بار نشست و دولت تدبیر و امید از ابتداي سال جاري ضمن جایگزین نمودن ارز 

متقاضي با ارز مبادله اي، تعرفه واردات فوالد را به شرح زیر مصوب و ابالغ نمود:
افزایش تعرفه شمش هاي فوالدي از 4 درصد به 10 درصد «
افزایش تعرفه ورق هاي فوالدي از 4 درصد به 1٥ درصد «
افزایش تعرفه فوالدهاي طویل از 4 درصد به 20 درصد «

اگرچه در ابتدا انتظار مي رفت که با اصالح تعرفه ها به شــرح فوق واردات مدیریت شــده و کاهش یابد 
ولي متاسفانه چند تصمیم نابجا باعث شد تا نه فقط اثر این افزایش تعرفه خنثي شود بلکه سیل واردات 
محصوالت فوالدي بیش از پیش به کشور سرازیر گردد. چراکه در این مصوبه دو مورد مغفول مانده بود. 
اول فوالدهاي آلیاژي که تحت عنوان فوالدهاي ممزوج کماکان با ارز مبادله اي و تعرفه 4 درصد وارد مي 
شــد و دوم عدم افزایش تعرفه به صورت پله کاني براي ورق هاي نورد سرد و پوشش دار که از ورق نورد 

گرم تولید مي شود.
از طرفي با وجودیکه قیمت محصوالت فوالدي در بازار جهاني همچنان رو به کاهش بود، در اقدامي عجیب 
تعرفه ورق هاي نورد گرم با ضخامت زیر 3 میلیمتر با این عنوان که این ضخامت در داخل تولید نمي شود 
از 1٥ درصد به 10 درصد کاهش یافت در حالیکه شرکت هاي نورد لوله اهواز، فوالد گیالن و فوالد مبارکه 

امکان تولید این ضخامت را اعالم کرده بودند.
اگــر چه چند ماه بعد با پیگیري هاي انجمن تولیدکننــدگان فوالد تخصیص ارز مبادله اي براي واردات 
محصوالت فوالدي کال قطع شــد اما کاهش بیش از 40 درصدي قیمت هاي جهاني اثر تعرفه را کامال 
خنثي نمود و با وجود کاهش قیمت توسط تولید کنندگان داخلي، هنوز سود زیادي که در واردات نهفته 

است عطش تجارت محصوالت فوالدي از خارج به داخل رو به فزوني است.
این روزها در شرایطي که اکثر صنایع مصرف کننده محصوالت فوالدي از جمله صنعت ساختمان، خودرو، 
لوازم خانگي و... در رکود نسبي به سر مي برند، متاسفانه شاهد سیل واردات فوالد به کشور هستیم و همین 
اندک بازار ضعیف مصرف به راحتي در اختیار محصوالت وارداتي قرار گرفته و اکثر تولید کنندگان داخلي 
با انباشت کاال در انبار و عدم توفیق در فروش محصوالت خود در آستانه تعطیلي یا ورشکستگي قرار دارند.
دسترسي تجار وارد کننده به ارزهاي موجود در کشورهاي چین و هند از یک طرف و تعرفه 4 درصدي 
براي واردات فوالدهاي ممزوج از طرف دیگر، جذابیت خرید محصوالت فوالدي چیني و هندي با قیمت 
هاي بسیار پایین، واردات آن به کشور و ترخیص با تعرفه مخصوص فوالدهاي ممزوج را به حدي افزایش 
داده که در شش ماهه اول سال جاري که مصرف فوالد در پایین ترین حد در چند سال گذشته قرار دارد 
شاهد رشد ٥2٥ درصدي واردات محصوالت فوالدي با تعرفه فوالدهاي ممزوج بوده ایم و در بي تفاوتي 
مسئولین تصمیم گیر براي اصالح و افزایش تعرفه متاسفانه باید نظاره گر پر شدن انبار و ورشکستگي و 
تعطیلي واحد هاي فوالد سازي، اعالم زیان یا تعدیل منفي شرکت هاي بورسي و کاهش ارزش سهام این 

شرکت ها و تاثیر کاهنده آنها بر شاخص بورس باشیم.
سوال فوالدسازان از دولت محترم این است که این وضعیت را تا کجا مي توان ادامه داد؟ تولید کننده تا 
کي مي تواند براي تامین سرمایه در گردش تسهیالت بانکي بگیرد و محصوالت تولیدي را انبار کند یا با 
زیان بفروشد؟ و سوال دیگر اینکه اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مشکالت واقف است چرا اقدام 
نمي کند و اگر نیست پیشنهاد مي کنیم در اسرع وقت اشخاص مورد اعتماد خود را بفرستند تا از موجودي 
محصوالت فوالدي وارد شده در گمرک بندر امام، بندر انزلي و بندر عباس و همچنین از موجودي کاالي 

تولید شده در انبارهاي فوالدسازان گزارشي تهیه کنند تا عمق فاجعه مشخص گردد.
کالم آخر اینکه با تعرفه ناکارآمد و ناکافي فعلي و تخصیص ارز ارزان قیمت در چین و هند و باز گذاشتن 
دریچه اي تحت عنوان فوالدهاي ممزوج چنانچه اقدام عاجلي به عمل نیاید به زودي نظاره گر مرگ صنعت 

اشتغالزاي فوالد خواهیم بود.

توليـد ملـي، افتـخار ملـي؛ از شعـار تا عمـل

  دکتر بهرام سبحانی
مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
و رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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در بین حلقه های زنجیره فوالد کشور از کنسانتره، گندله، احیا، 
فوالدسازی و نورد، عمده ارزش افزوده در بخش گندله سازی قرار 
گرفته که فروش آن به صورت خاص در انحصار دو شرکت معدنی 
ها  آن  اختیار  در  کشور  مهم  معادن  چراکه  است  کشور  بزرگ 

قرارداده شده است. ازسوی دیگر بخش باقیمانده ارزش افزوده در 
کنسانتره و احیا قرار دارد که آن هم در دست شرکت های دولتی و 
نیمه دولتی است؛ این درحالی است که بخش های ذوب و نورد که 
بخش خصوصی نیز در آن وارد شده است مجبورند یا بدون منفعت 
یا با ضرر ادامه کار دهند. ارزش افزوده بخش گندله سازی بنا بر 
گزارش های بازرسی مالی وزارت صنعت ٥٥ درصد، احیای مستقیم 
2٥ و حال آنکه فوالدسازی کمتر از 10 درصد به صورت میانگین 
بوده است؛ یعنی فوالدسازی هزینه سرمایه در گردش خود را نیز 
نمی تواند به دست بیاورد! حال آنکه استهالک و سرمایه گذاری در 
بخش فوالدسازی به ازای هر تن تولید 3 برابر گندله سازی و 2 برابر 
احیای مستقیم است. آیا با این شرایط، بخش خصوصی قادر به ایفای 

نقش خود در اقتصاد فوالد کشور خواهد بود؟

مسئوالن دولت و مجلس به طور مستمر در پی رکود زدایی از صنعت 
و اصالح مقررات مخل کسب و کار هستند و در این زمینه قانون رفع 
موانع تولید هم تصویب شد اما در برخی موارد یک قانون به ظاهر 
صحیح، خود مانعی می شود بر سر راه قوانین صحیحی که می توانند 
گره از کار تولیدکنندگان بگشایند. نمونه اش هم سیستم یکپارچه 

بانکی است. یک تدبیر بسیار مناسب که در زمان نامناسب از آن 
استفاده می شود! این سیستم مناسب شرایط رکودی اقتصاد ایران 
نیست، بلکه براي زماني است که اقتصاد کشور در رونق قرار دارد. در 
سال هاي گذشته تولیدکنندگان کشور عمدتا به دالیل خارج از اراده 
آنان در سیستم بانکي بدهکار شدند اما چون این سیستم به صورت 
یکپارچه درآمده، استفاده از تسهیالت بانکي حتی با بهره های باال براي 
تولید کنندگان بدهکار امکان ناپذیر شده است.آیا این راه حل مناسبی 
برای رفع موانع تولید در شرایط رکود است؟ جالب آنکه در گذشته و 
در دوران رونق اگر تولیدکننده  اي با یک بانک به مشکل برمي خورد، 
مي توانست از بانک دیگري تسهیالت گرفته و به طور موقت هم که 
شده خودش را نجات دهد اما اکنون این گونه نیست و همین امر 

مشکالت زیادي را براي تولیدکنندگان فوالد ایجاد کرده است.

طی چند سال گذشته که سیاست های تحریمی تشدید شده، فروش 
نفت به یک دوم و درآمدهای نفتی به یک چهارم کاهش یافته و تولید 
و صنعت کشور در رکود سنگین فرو رفته است، درآمدهای مالیات بر 
ارزش افزوده رشد چهار برابری را به ثبت رسانده است! و بخش مهمی 
از این رشد درآمد مالیات بر ارزش افزوده حاصل فشارهای زیادی 
است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان متحمل شده اند. صادرات 

به موجب برنامه های توسعه ای کشور به شرط ارائه اظهارنامه مالیاتی 
از پرداخت مالیات معاف است. مالیات صادرات در بخش مالیات بر 
ارزش افزوده نیز قابل استرداد است اما جریان رسیدگی به درخواست 
استرداد صادرکنندگان بسیار طوالنی است. بخشی از این تاخیر، به 
بازگرداندن  باز می گردد که  مالیاتی  امور  فرهنگ غالب در سازمان 
مالیات نوعی ضعف تلقی می شود. به طوری که اگر یک حوزه مالیاتی 
یا ممیز مالیاتی، مالیات مودی را مسترد کند به مثابه آن است که 
خطایی مرتکب شده است و لذا این استرداد در بسیار از موارد با تاخیر، 
تعلل و حتی کارشکنی صورت می گیرد. این گرفتاری صادرکنندگان 
البته با قانون رفع موانع تولید تا حدودی بهبود پیدا کرده اما هنوز 
مدت زمان درخواست استرداد تا استرداد واقعی، به طور متوسط یک 
سال یا بیش از یک سال است. این ضعف جدی در اجرای مالیات بر 

ارزش افزوده مشاهده می شود و الزم است که مرتفع شود.

شرایط برای ایفای نقش بخش 
خصوصی فوالد مهیا نیست

سیستم یکپارچه بانکی مناسب 
شرایط رکودی ایران نیست

رشد چهار برابری درآمد مالیات بر 
ارزش افزوده در شرایط رکودی 

مسعود اعتمادی 
 مدیر عامل مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد 

سید رسول خلیفه سلطانی 
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

پدرام سلطانی 
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نقطه نظر
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و  آثار  از همه  فارغ  فوالد  بازار  اخیر  بی سابقه سال های  و  رکود عمیق 
پیامدهای منفی آن که باعث زیان دهی و تعطیلی و تعدیل نیروی کار و 
کاهش تولید بیشتر کارخانجات فوالد شد، یک نکته امیدوارکننده داشت 
و آن هم افزایش هوشمندی و چابکی بخش خصوصی فوالد در این دوران 
سخت است. تولیدکنندگان بخش خصوصی فوالد کشور همزمان با مواجهه 
با مشکالت ناشی از رکود و کمبود نقدینگی، مصرف کنندگان محصوالت 
فوالدی را بیش از پیش مورد توجه قرار دادند و ضمن مطالعه بیشتر بازار 

مصرف و انتظارات مصرف کنندگان، با افزایش کیفیت تولیدات خود و ایجاد 
تنوع در سبد تولیدات در صدد بدست آوردن سهم جدیدی از بازار برآمدند. 
حتی در همین شرایط سخت، تغییر نگاه مدیران بخش خصوصی به تقاضای 
خریداران باعث شد اقالمی که در دوران رونق به مرحله تولید نمی رسید با 
پیگیری و هماهنگی انجمن و وزارت صنعت تولید شده و در اختیار متقاضیان 
قرار گیرد و از واردات و خروج ارز جلوگیری گردد. به طور مثال هم اکنون 
اکثر گریدهای میلگردهای کالف مورد استفاده در صنایع پایین دستی توسط 
تولیدکنندگان داخلی تولید می شود و این در حالی است که در سال های 

گذشته بیش از یک میلیون تن میلگرد کالف وارد کشور می شد.
تولیدکنندگان بخش خصوصی فوالد کشور اکنون با هوشمندی باال در حال 
مدیریت مشکالت خود و بهینه ساری تولید هستند و البته امیدوارند که 
دولت هم به طور جدی تر آنان را یاری کند و با اتخاذ تدابیر حمایتی و ضد 
رکودی، عالوه بر افزایش تقاضا در بازار، فضای کسب و کار را نیز برای بخش 

خصوصی مساعد سازد. 

با توجه به وضعیت موجود بازار فوالد، یکی از مهم ترین الزاماتی که واحدهای 
فوالدی باید به آن توجه نشان دهند، مسئله صادرات است و می توان پیش 
بینی کرد در آینده ای نه چندان دور، واحدهای بدون صادرات حذف خواهند 
شد. با در نظر گرفتن شرایط رکود فعلی و کاهش مصرف سرانه فوالد در 
کشور، صادرات مهم ترین ابزار برای خروج از رکود یا فرار از حذف شدن از 
صنعت خواهد بود. بنابراین برای حضور در بازار باید مبحث صادرات جدی 

گرفته شده و برنامه ها و استراتژی های مستمر و منسجمی برای آن تعریف 
شود. چنانکه می بینیم شرکت هایی که در امر صادرات فعال بوده اند، موفق تر 
هستند و واحدهای کوچک تر باید از تجارب این واحدها استفاده کنند تا از 
شرایط بحرانی فعلی خارج شوند. با توجه به اینکه صنعت فوالد در ایران در 
قیاس با سایر صنایع از حمایت همه جانبه دولت برخوردار نبوده و تعرفه های 
جدی بر محصوالت فوالدی وارد نشده، می توان گفت که فوالد ایران قابلیت 
رقابت با تولیدکنندگان سایر کشورها را دارد که روزنه بسیار امیدوارکننده ای 
برای این صنعت بشمار می آید. نکته دیگری که باید خاطر نشان کرد این 
است که در حال حاضر کشورهای همسایه که اقدام به واردات محصوالت 
فوالد از ایران می کنند، قیمت و نرخ پایین تر را اولویت اولیه خود قرار می 
دهند و برند محصوالت فوالدی کمتر در انتخاب شان تاثیر گذار است. البته 
در آینده اگر همین کشورهای همسایه مثل افغانستان و تاجیکستان، اقدامات 
نظارتی و کیفیتی را در سیستم وارداتی شان قرار دهند، مطمئنا نقش برند 

پررنگ تر خواهد شد.

هم اکنون بیشتر فوالد سازها با مشکل فروش روبرو هستند و با انبوهی از 
محصوالت تولید شده مواجهند که در این امر عالوه بر رکودی که در ساخت  و 
 ساز کشور حاکم است، واردات انواع محصوالت فوالدی ساختمانی، مهندسی و 
آلیاژی شرایط را سخت  تر کرده است. دورنمای صنعت فوالد با توجه به رکود 
فعلی و همچنین برخی موانع بر سر راه سرمایه گذاری و بهره وری در صنعت 
فوالد و انبارهای انباشته از انواع تولیدات فوالدی از جمله مواردی است که در 

آینده صنعت فوالد حتی پس از رفع تاثیرات رفع تحریم ها باید برای کسب 
سهم بازار داخلی و جهانی برنامه  ریزی کرد. اساسی ترین راه  برای گذراندن 
دوران رکود، افزایش بهره وری، کاهش قیمت تمام شده، تالش برای کسب 
سهم بازار صادراتی و رقابتی کردن قیمت محصوالت فوالد ایران و اختصاص 

در صدی از پتانسیل تولید برای صادرات مستمر و پایدار  است. 
بازارهای  در  نفوذ  شود:  توجه  موارد  این  به  است  الزم  استراتژی  این  در 
کشورهای همسایه و هم  پیمان ایران و قبضه کردن بازار با صدور محصوالت 
فوالدی کیفی و با قیمت رقابتی؛ سیاست  گذاری و تشویق همه جانبه صادرات 
محصوالت فوالد از معدن تا محصول نهایی برای مازاد بر مصرف داخلی و 
توجه به بازارسازی در مرزهای شرقی و غربی کشور؛ بهبود شرایط تجاری و 
ساماندهی نقل و انتقاالت مالی و پولی پس از رفع تحریم  ها؛ ایجاد شرایط 
فروش اعتباری و مدت دار و همکاری شرکت ها و تولید کنندگان فوالد با 

موسسات مالی، پولی و تجاری.

خطر حذف واحدهای بدون برنامه 
صادراتی از صنعت فوالد

بازارسازی جدید برای محصوالت 
فوالد ایران

افزایش هوشمندی بخش خصوصی 
فوالد در دوران رکود

حسین بختیاری 
مدیر فروش و بازاریابی فوالد خراسان

حمید رضا طاهری زاده 
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

اسداهلل فرشاد 
مدیرعامل فوالد غدیر ایرانیان
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رويداد

ایران همیشه  اینکه در  بیان  با  بهادر احرامیان، مدیرعامل فوالد یزد 
سرمایه گذاری بسیار باالتر از استانداردهای جهانی است به هزینه تولید 
هر تن فوالد در ایران اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم روند تولید فوالد 
کشور را با جهانی مقایسه کنیم، در وهله اول یک هزینه نقدی تولیدی 
فوالد وجود دارد و بعد از آن هزینه های سرمایه  گذاری و استهالک 
سرمایه است که بر مجموع آن اضافه می شود که این موضوع هم در 

کشورهای مختلف به دلیل تفاوت نرخ  بهره متفاوت است. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران افزود: در حال حاضر ایران غیر از 
هزینه های سرمایه  گذاری، فوالد را زیر 200 دالر در تن تولید می کند 
که این رقم بدون احتساب هزینه سرمایه  گذاری است. مشکل ما در 
ایران این است که همیشه میزان سرمایه  گذاری مان بسیار باالتر از 

استانداردهای جهانی است. 
این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد بیان کرد: همیشه 
در نظام بانکی نرخ بهره   مان باالتر از نرخ بهره واقعی بوده و همین امر 
سبب شده که بسیاری از طرح هایی که در نگاه اول سودده و توجیه 
شده هستند، در عمل و اجرا نتیجه مطلوبی از آنها گرفته نشود و در 
عمل آنچه که اتفاق افتاده با چیزی که در ایده مورد هدف بوده مطابقت 

نداشته باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد توضیح داد:
چرا هزینه سرمایه  گذاری  در صنعت فوالد ایران 

باالتر از استانداردهای جهانی است؟

مدیرعامل سابق ذوب آهن اصفهان اعالم کرد: هشت پروژه مهم ذوب آهن 
در ســال جاری به بهره برداری می رســند که موجب تحول این شرکت 
می شود. این پروژه ها عبارتند از: ریخته گری یک میلیون و دویست هزار 
تنی،  گوگرد زدایی، فیلتراسیون چهار کارگاه آگلومراسیون، تصفیه پساب 
زرین شــهر، آب زدایی از لجن ســرباره کنورتور، نصب غبار گیر کنورتور 
شماره، پروژه تولید ریل و پروژه تولید تیرآهن بال پهن. سعد محمدی با 
بیان اینکه طی این سال ها همواره وارد کننده ریل بوده ایم، گفت: ذوب 
آهن اصفهان از سال گذشته اقدامات جدی را برای تولید ریل آغاز نمود و 
در کمترین زمان این پروژه به پیشرفت 8٥ درصدی رسید و ایران با این 
خط تولید به عنوان هفدهمین کشور تولید کننده ریل در جهان مطرح می 
شود. دکتر سعد محمدی تصریح نمود: تمام تجهیزات مربوط به پارامترهای 
کیفی تولید ریل خریداری شده و بزودی نصب می شود و تا این محصول 
مطابق استانداردهای جهانی تولید شده و کشور برای اولین بار در این زمینه 
خودکفا شود. دکتر سعد محمدی در خصوص انواع ریل قابل تولید پس 
از اتمــام پروژه مذکور گفت : ذوب آهن قادر خواهد بود ریلUIC8٥ را با 
قابلیت فراتر از ریل UIC60 )ریل مورد نیاز راه آهن جمهوری اسالمی( 
تولید نماید. همچنین ســه نوع ریل مورد نیاز در مترو، ریل آسانســور و 

ریل های معدنی نیز در این شرکت قابل تولید خواهد بود.

چیالن گزارش می دهد:
آخرین خبرها از پروژه تولید ریل ملی و 7 پروژه 

بزرگ ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: دو شرکت بزرگ چینی در زمینه 
تولید آهن و فوالد به صورت شمش و بلیت در منطقه آزاد تجاری صنعتی 

چابهار سرمایه گذاری می کنند. 
به گزارش »چیالن« حامد علی مبارکی افزود: مدیران دو شرکت چینی 
در رأس هیئتی از ظرفیت  های مختلف اقتصادی، تولیدی و تجاری 
این منطقه به زودی بازدید خواهند کرد. وی گفت: این هیئت همچنین 
در بازدیدی از مجتمع های صنایع فوالد و پتروشیمی در منطقه چابهار 
و اسکله های شهید بهشتی و شهید کالنتری و آشنایی با ظرفیت های 
مختلف این منطقه روند سرمایه گذاری در این بنادر را بررسی می کنند. 
این دو شرکت عالوه بر چابهار در منطقه آزاد قشم نیز سرمایه گذاری 

خواهند کرد.

اینکه  با اشاره به  رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد 
رکود صنایع مادر از جمله فوالد و سیمان ارتباط نزدیکی با بودجه های 
تولیدکنندگان  برای  بازار  وضعیت  هنوز  داشت:  اظهار  دارد،  عمرانی 
مشخص نیست، برخی منتظر ارزانی دالر هستند و عده ای دیگر به 
دلیل مشکالت مالی قادر به فعالیت نیستند. وی با بیان اینکه رکود امروز 
بازار در ٥0 سال گذشته بی سابقه بوده است، افزود: در حال حاضر بیش 
از 3 میلیون تن محصوالت فوالدی در کارخانجات دپو است که این رقم 

معادل 20 درصد نیاز کشور در یک سال است.

دو شرکت چینی، چابهار و قشم را برای 
سرمایه گذاری فوالد بررسی می کنند

عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد: 
3میلیون تن فوالد درکارخانه ها دپو شد 
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آمار تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی 
شش  طی  کشور  ساز  فوالد  شرکت های 
ماهه نخست سال 94 اعالم شد. به گزارش 
ابتدای  از  کشور  فوالدسازان  »چیالن«، 
فروردین تا پایان شهریور امسال، 8 میلیون و 
202 هزار و 399 تن فوالد خام تولید کردند. 
این رقم در مدت مشابه سال 93، 8 میلیون 
و 3٥٥ هزار و 210 تن بود. در این میان، 
شرکت های بزرگ فوالد ساز شامل شرکت 
»فوالد مبارکه« به تنهایی 2 میلیون و 718 
یک  خوزستان«  »فوالد  تن،   191 و  هزار 
میلیون و 722 هزار و 62٥ تن، »ذوب آهن 
اصفهان« یک میلیون و 173 هزار و 349 
مبارکه  فوالد  زیرمجموعه  شرکت  دو  تن، 

شامل »فوالد هرمزگان« ٥79 هزار و 669 
تن، »سبا« 387 هزار و 787 تن و »فوالد 
»فوالد  تن،   436 و  هزار   334 خراسان« 
آلیاژی ایران« 144 هزار و 247 تن و نیز 
»گروه ملی صنعتی فوالد ایران« 102 هزار و 
69٥ تن فوالد خام تولید کردند. میزان تولید 
فوالد خام ایران طی 6 ماهه نخست امسال 
در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته، 

1.8 درصد کاهش یافت. 
نوسازی  و  توسعه  سازمان  اعالم  اساس  بر 
معادن و صنایع معدنی ایران، در این مدت، 
انواع  تن   427 و  هزار   177 و  میلیون   8
ورق  کالف،  )تیرآهن،  فوالدی  محصوالت 
عریض، میلگرد، ورق خودرو، ورق گرم، لوله 

و غیره( در کشور تولید شد که نسبت به 
میزان تولید مدت مشابه سال 93 )8 میلیون 
و 844 هزار و 88٥ تن(، 7.٥ درصد کاهش 
نشان می دهد. فوالد ایران در حالی کاهش 
جهانی  فوالد  که  می کند  تجربه  را  تولید 
ماه های پی در پی به دلیل افت تقاضا، روند 

کاهشی را در پیش گرفته است. 
بر اساس آخرین آمار انجمن جهانی فوالد )9 
ماهه سال 201٥(، میزان تولید 6٥ کشور 
فوالدساز جهان، یک میلیارد و 212 میلیون 
و 316 هزار تن بوده که حاکی از کاهش 2.4 
درصدی تولید فوالد خام نسبت به میزان 
تولید مدت مشابه سال قبل )یک میلیارد و 

242 میلیون و ٥02 هزار تن( است.

آمار تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی در نیمه اول سال 94 اعالم شد

طی شش ماه اول سال 94 بیش از 9167 تن از 
محصوالت این شرکت به ارزش بالغ بر 4میلیون 
و ٥00هزار دالر به خارج از کشور صادر شد که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از %16 
درصد رشد داشته است. به گزارش »چیالن« 
به نقل از روابط عمومی شرکت فوالد آلیاژی 
ایران، فوالدهای صادراتی در قالب گروه هایی 
نظیر عملیات حرارتی پذیر، سخت شونده، زنگ 
نزن، کربنی، ابزار سردکار، عملیات حرارتی پذیر، 
مهندسی و صنعتی بوده که عمدتاً به کشورهای 
آلمان، اسپانیا، ایتالیا، پرتقال، چک، هلند، کره 
جنوبی و افغانستان صادر شده است. از برجسته 
ترین دستاوردهای فوالد آلیاژی در نیم سال اول 
سال جاری، توسعه فروش فوالدهای ابزاری و 

جذب مجدد برخی از بازارهای ترکیه است. 

توسعه بازار صادراتی شرکت 
فوالد آلیاژی ایران

معاون اول رییس جمهور کارخانه یک میلیون تنی  آهن اسفنجی شرکت جهان 
فوالد سیرجان را مورد بهره برداری قرار داد. به »چیالن« به نقل از گزارش پایگاه 
اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری با بیان اینکه ایران از لحاظ ذخایر معدنی 
و داشتن گاز به عنوان یکی از مهمترین منابع انرژی کشوری منحصر به فرد است 
گفت: ایران با داشتن این ظرفیت ها می تواند به یکی از کانون  های اصلی تولید 
فوالد در جهان تبدیل شود. دکتر جهانگیری در این مراسم، یکی از محدودیت 
های کشور را محدودیت در بخش منابع مالی اعالم کرد و گفت: برای توسعه ی 
سرمایه گذاری هم به منابع دولتی، بخش خصوصی و سیستم بانکی نیاز داریم و 
هم باید به منابع خارجی دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم کشور را وارد دوره ی 
شکوفایی کنیم. وی صنایع معدنی را به عنوان یکی از بخش های مهم برای 
جایگزین نمودن با درآمدهای نفتی یاد کرد و گفت: در این میان سنگ آهن و 

فوالد نقش مهمی را ایفا می کند. 
الزم به ذکر است که اجرای این پروژه یک میلیون تنی آهن اسفنجی، 36 ماه 
به طول انجامیده و سرمایه گذاری انجام شده برای احداث این پروژه بالغ بر ٥6 

میلیون یورو بوده است. 

کارخانه  تولید آهن اسفنجی در سیرجان افتتاح شد
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مدیر کارخانه بائو اســتیل چین که در حاشیه کنفرانسی در شانگ 
های گزارش می داد، با تغییر ساختار اقتصادی چین، میزان تولید 
فوالد آن سرانجام تا 20 درصد نسبت به سطح فعلی کاهش خواهد 
یافت. ولی با این حال صادرات فوالد این کشــور باز هم در ســطح 
باالیی باقی می ماند. به گــزارش چیالن، در تجربه ای که صنعت 
فوالد کشــورهایی چون امریکا، اروپا و ژاپن در گذشته داشته اند با 
تغییر ساختار شدیدی که پشت سر گذاشتند میزان تولید فوالد نیز 
20 درصد کاهش داشــت. بین ژانویه تا سپتامبر سال جاری چین 
609 میلیون تن فوالد خام تولید کرده و بدین ترتیب برای کل سال 
201٥ میزان تولید در حدود 800 میلیون تن خواهد بود. 20 درصد 
افت معادل 160 تا 170 میلیون تن فوالد خام کمتر اســت. سال 
های آتی تقاضای فوالد نیز در چین کاهش خواهد یافت. بین ژانویه 

تا سپتامبر تقاضای فوالد در چین 3.66 درصد نسبت به سال قبل 
افت داشته به ٥0٥ میلیون تن رسید. اگر این 20 درصد کاهش در 
تولید تا سال 202٥ رخ دهد و تقاضای فوالد چین هر سال 2 درصد 
کاهش یابد، آن زمان میزان صادرات فوالد چین همچنان باالی 80 
میلیون تن در ســال باقی خواهد مانــد. بر طبق اعالم این آمار، در 
خاورمیانه طی ماه سپتامبر امسال در مجموع 2 میلیون و 211 هزار 
تن فوالد خام تولید شــد که این رقم در مدت مشابه در سال قبل 
2 میلیون و 33٥ هزار تن بود. به گزارش »چیالن« به نقل از ماین 
نیوز، انجمن جهانی فوالد پیش بینی کرد که تقاضای جهانی فوالد 
در ســال 201٥ نیز با افت 1.7 درصدی مواجه خواهد شد. این در 
حالی است که رشد تقاضای جهانی فوالد برای سال 2016 نیز رقم 

ناچیز 0.7 درصد تخمین زده شده است.

تولید فوالد چین تا 20درصد کاهش می یابد

غول  هاي فوالدي جهان دیدگاه  هاي خود در صنعت فوالد را 
براي »آینده اي پایدار« به اشتراک مي گذارند. این اقدام با هدف 
دستیابي به توسعه پایدار بر روي زمین کلید خورده است. به 
از  پایدار که  از جمله سیاست  هاي توسعه  گزارش »چیالن«، 
سوي رهبران فوالدي دنیا بیان شده، می توان به تمرکز بر محیط 
منطقه اي، استاندارهاي تولید، حفظ حقوق سهامداران، محیط 
زیست، ایمني، استانداردهاي اخالقي، تعامل میان سهامداران و 
افشای اطالعات و شفافیت است. این برنامه به تازگي از سوي 
مدیران عامل 7 غول فوالدي دنیا از جمله آرسلور میتال، نیپون 
استیل، ِجي اس دبلیو، بلواسکوپ، نوکور، گروه تکنیت و اس 
است.  شده  آغاز  فوالد  جهاني  انجمن  حمایت  با  بي  و  اس اي 
نخستین اقدامي که رهبران 7 شرکت فوالدسازي بر آن تاکید 
کردند، بخش محیط زیست و تاکید بر استانداردهاي این حوزه 
به  بازیافتي  استفاده فوالدهاي  این بخش  نکات  از  است. یکي 
عنوان ماده اي که به صورت صددرصد قابلیت استفاده در چرخه 
تولید دارد. طبق این برنامه، صنعت فوالد پیشرفت را در قالب 
طرحي جامع هدایت مي کند تا همه افراد، صنعت، کسب و کار 
و تمام زمان ها را در برگیرد. همچنین بازکردن فضاي گفت وگو 
براي ایجاد آگاهي از دیگر موارد مطرح شده میان بزرگان فوالد 
جهان است. شرکت  هاي عضو همچنین بر شفاف سازي و تعهدات 

خود در ایجاد توسعه پایدار تاکید کردند..

برنامه اقدام جامع »هفت غول  فوالدي جهان« 
برای آینده پایدار 

رکودی که در قیمت ســنگ آهن پدید آمد و بهای این ماده پیش 
نیاز صنعت فوالد را به زیر ٥0 دالر بر هر تن رســاند، ممکن اســت 
شدید تر شود. تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن جهان همچنان به 
عرضه کم هزینه محصول خود ادامه می دهند و طبق پیش بینی بی 
اچ پی بیلیتون )BHP Billiton(، ارزش این ماده خام احتماال باز 
هم کاهش خواهد یافت. به گفته الن چرگوین، معاون رئیس بخش 
بازاریابی سنگ آهن بی اچ پی، قیمت سنگ آهن در چند سال آینده 
به مرور کاهش خواهد یافت و ســپس به ترازی می رسد که از نرخ 
٥0 دالر بر تن، فاصله زیادی دارد. طبق این خبر، شرکت واله در نظر 
دارد در ســال 2019، حجمی بالغ بر 300 میلیون تن سنگ آهن 
را در چین به فروش برســاند؛ در حالی که برنامه ریزی این شرکت 
برای ســال 2016، فروش 180 میلیون تن است. سنگ آهن در ماه 
اکتبر، 12 درصد از بهای خود را از دست داد چراکه غول های تولید 
کننده ســنگ آهن در جهان، همچون بی اچ پــی، واله )Vale( و 
ریوتینتو )Rio Tinto(، در حال تولید روز افزون ســنگ آهن کم 
هزینه هســتند و از سوی دیگر مصرف در چین روبه کاهش است و 
انجمن آهن و فوالد این کشور اعالم کرد تقاضا برای فوالد در چین، 

با سرعت بی سابقه ای در حال کمتر شدن است.

ارزیابی »بی اچ پی بیلیتون« از کاهش قیمت 
سنگ آهن
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انعکاس
بخش انعکاس چیالن، گزارشــی کوتاه از مهمترین اقدامات و فعالیت های انجمن است که جهت اطالع و 
همگرایی اعضای محترم انجمن در هر شماره از نشریه منتشر می شود. عالقه مندان می توانند برای کسب 

اطالعات تکمیلی و اطالع از سایر اقدامات انجام شده، با دفتر انجمن در تماس باشند.

رای 90 درصدی اعضای انجمن به اصالح اساسنامه

 مجمع عمومی فوق العاده انجمن 
برای اصالح اساسنامه، ششم آبان ماه سال 
جاری در هتل پارسیان اوین تهران برگزار 
شد. حضور بی سابقه 146 نفر از مدیران 
شــرکتهای عضو انجمن و رای قاطع 90 
درصدی آنان به اصالحات پیشــنهادی 
هیئت مدیره یکی از دستاوردهای بزرگ 
این مجمع برای انجمن بود. بر طبق این 
اصالحات مصوب شده، الزامات مد نظر اتاق 
بازرگانی ایران برای تشــکلهای سراسری 
رعایت شــده، برخی از مفاد اساسنامه از 
جهــت امور حقوقی و مالــی اصالح می 
شود و ترکیب هیئت مدیره انجمن نیز از 
٥ نفر به 7 نفر با مکانیسم انتخاب رسته 
ای تغییر می یابد. بر این اســاس 2 نفر از 
رسته واحدهای نورد مقاطع طویل، 2 نفر 
از رسته واحدهای بزرگ با ظرفیت ذوب 
باالی یک میلیون تن و از رسته واحدهای 
ذوب و ریخته گری، نورد مقاطع تخت و 
تولیدکنندگان گندله و آهن اسفنجی هر 
کدام یک نفر به هیئت مدیره انجمن راه 

می یابند.
قابل ذکر اســت در ابتدای جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده انجمن، دکتر ایمانی راد 
طی سخنانی به تحلیل اقتصادی فرصتها 
و تهدیدات پیش روی صنعت فوالد ایران 
پرداخت که با اســتقبال اعضای انجمن 

روبرو گردید. 

اســتراتژی های 17 گانــه دکتر 
ایمانی راد بــرای تولیدکنندگان 

فوالد و انجمن:
استفاده از استراتژي سرمایه گذاری  «

مشترک در شرایط ورود خارجي ها 
)Joint Venture ( به کشور

انجــام صــادرات علیرغم تمامي  «
ســختي ها بــه عنــوان بهترین 

استراتژي 
سوق سرمایه گذاري ها به سمت  «

زنجیره تامین به جاي محصوالت 
نهایي

مدیریت نقدینگي با توجه به اینکه  «
نقدینگي همچنان در سال 94 و 

9٥ در شرایط کمبود خواهد بود
اتخاذ اســتراتژي هاي کاهش و  «

توقــف موقت تولید در شــرایط 
)hold( سخت

اتخاد استراتژي هاي بهینه سازي  «
)optimizing(

دوري از هرگونه برنامه میان مدت  «
و بلند مدت و تمرکز بر برنامه های 

کوتاه مدت
ــمندي  « ــتم هوش ــتقرار سیس اس

بــه جــاي هرگونــه برنامــه ریــزي 
کالن 

باالبردن انعطاف پذیري سازماني و  «
در صورت امکان خط تولید 

تشکیل کنسرسیوم هاي تولیدي  «
براي صادرات و غیره 

کاهش شدید هزینه هاي سربار «
اســتفاده از امکاناتي که در سال  «

139٥ در تمــاس با خارج ممکن 
است ایجاد شود.

استقرار مرکز هوشمندي محیطي  «
در انجمن و تزریق آن به واحدهاي 

تحت پوشش
البي قوي انجمن و ســایر فعاالن  «

صنعت فوالد براي تهیه و ارســال 
گزارشــهاي ضروري و پیش برد 
قدرتمند خواســته هاي اعضاء در 

تعامل با مسئوالن
تســریع تبــادل اطالعــات بین  «

شرکت هاي بزرگ عضو انجمن و 
خود انجمن

واکنش انجمن به استراتژي کالن  «
صنعت فوالد که توســط وزارت 
صنعت تهیه شده و یک محدودیت 

است
پسـاتحریم  « بحـث  بـه  توجـه 

یـک  توانـد  مـي  )پسـاتحریم 
فرصت یا یک دام باشـد. بسـتگي 
ازپسـاتحریم  کـه  دارد  ایـن  بـه 
یـک توهم بسـازیم و یا براسـاس 
تدویـن  اسـتراتژي  واقعیـات 

کنیـم.(
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راهکارهای غیر تورمی انجمن برای خروج فوالد از رکود

پس از ارائه بسته دوم خروج از رکود 
از  تقاضا  تحریک  محور  بر  بیشتر  که  دولت 
به  قیمت  ارزان  تسهیالت  اعطای  طریق 
مصرف کنندگان استوار است، انجمن در نامه 
که  رئیس جمهور  اول  معاون  به  ای خطاب 
به امضای مدیران واحدهای بزرگ و کوچک 
فوالدی رسیده است، ضمن تشریح وضعیت 
دشوار صنعت فوالد کشور راهکارهای 2٥ گانه  
تولیدکنندگان فوالد برای به کار گیری در کنار 
بسته دولت برای خروج غیر تورمی این  صنعت 
از رکود را ارائه کرد. مهمترین این راهکارها که 
به حوزه های بانکی، مالیاتی، صادرات، کارت 
بازرگانی و گمرک مربوط می شود، به قرار زیر 

است:
خارج ســاختن تولیدکنندگان فوالد  «

کشور از لیست بخشــنامه ها و آیین 
نامه های مربوطه در خصوص عدم ارائه 
خدمات به بدهکاران بانکی حداقل به 

مدت سه سال.
فریز نمــودن )تثبیت بــدون بهره(  «

گــردش  در  ســرمایه  تســهیالت 
تولیدکنندگان فوالد حداقل به مدت 

3 سال 
پرداخت یارانه به ســود تســهیالت  «

واحدهــای  گــردش  در  ســرمایه 
تولیدکننده فوالد به میزان 10 درصد 
از محل یارانه تولید مصوب بودجه 94 

اصالح و منطقی سازی ضریب ضایعات  «

برای  مالیاتی  امور  ادارات  قبول  مورد 
مختلف  حلقه  های  تولیدکنندگان 
زنجیره فوالد با توجه به فرآیند تولید 
برای  مرجعی  تعیین  و  کارخانجات 
ضریب  نمودن  مشخص  و  تعریف 

مذکور
ارزش  « بر  مالیات  پرداخت  استمهال 

از  پس  فوالد  تولیدکنندگان  افزوده 
تولیدکننده  واحدهای  اظهاری  خود 

حداقل به مدت یک سال
کاهــش ضریــب تشــخیص درآمد  «

مشمول مالیات تولیدکنندگان فوالد 
از 10 درصد بــه 3 درصد با توجه به 
مختلف  حلقه های  تولید  فرآیندهای 

زنجیره فوالد
اصالح ماده 77 قانــون برنامه پنجم  «

توسعه در برنامه ششم و تغییر مبنای 
محاسبه مبلغ الزم جهت تمدید کارت 
بازرگانی از یک در هزار فروش به یک 
در هزار سود ابرازی و همچنین تعیین 
سقف پرداخت برای آن به منظور در 
نظر گرفتن تفاوت میان صنایع مختلف.

اعطــای مشــوق های صادراتــی به  «
کارخانجات صادرکننده فوالد از طریق 
برخورداری از بخشودگی های مالیاتی 
به میزان 10 درصد ارزش محصوالت 

فوالدی صادر شده
اعطای مجوز هزینه کردن بخشی از  «

مالیات عملکرد شرکت های تولیدکننده 
فوالد در طرح های توسعه زیر سقفی با 
هدف کاهش هزینه سرمایه گذاری و 
افزایش صرفه جویی نسبت به مقیاس 

در توسعه صنعت فوالد
معیارهای  « و  شاخص ها  در  بازنگری 

آالیندگی  میزان  تعیین  به  مربوط 
صنعت فوالد و همچنین مبنای محاسبه 
یک درصـد فروش مرتبط با این موضوع 
و اصالح آن مطابق عرف کشورهـای 
پیشرفته بر مبنای نوع فرآیند تولید و 

هزینه های پاکسازی انجام شده.
شایان ذکر است قبال تعدادی از این راهکارها 
از سوی انجمن به سازمان های ذیربط منعکس 
شده و روند پیگیری و پیشرفت آنها نیز از طریق 
همین نشریه به اطالع مخاطبان گرامی رسیده 
است که به طور مثال پیشنهادات مربوط به 
سود  یارانه  پرداخت  صادراتی،  جوایز  اعطای 
گردش  در  سرمایه  اختصاص  و  تسهیالت 
حال  در  دولت  هیئت  اقتصاد  کمیسیون  در 
بررسی می باشد . در همین راستا نیز به دنبال 
برای  انجمن  از  درخواست کمیسیون مذکور 
شرکت های  از  انجمن  بیشتر،  اطالعات  ارائه 
گردش  در  سرمایه  میزان  تا  خواست  عضو 
تامین  برای  را  خود  نیاز  مورد  ریالی  و  ارزی 
مواد اولیه غیر قابل تولید در داخل و همچنین 
قطعات یدکی به انجمن اعالم نمایند تا پس از 

جمع بندی به دولت محترم ارائه گردد.

حضور هیئت های کره ای و روسی در انجمن 

اخبار�کمیته�های�انجمن��
کمیته توســعه صادرات: در سومین جلسه این 
کمیتــه که با حضــور معاون دفتــر بنگاه های 
ســازمان توســعه تجارت برگزار گردید، فرآیند 
انتخاب صادرکننده نمونه و معیارهای ارزیابی آن 
مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادات 
کمیته از طریق دبیرخانه انجمن برای بررسی و 
اعمال در معیارهای سال آینده فرآیند مذکور به 
سازمان توسعه تجارت ارسال گردد. در چهارمین 
جلســه این کمیته نیز ارزش پایه صادراتی ثبت 

شده در گمرک برای شمش و محصوالت فوالدی 
مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسه، 
در خصوص نحوه هماهنگــی بین کارخانجات 
صادرکننــده فوالد تبادل نظر شــد که به دلیل 
اهمیت موضوع، برای بحث و بررســی بیشتر در 

دستور کار جلسات آتی قرار گرفت.
کمیتـه اسـتاندارد: در چهارمیـن جلسـه ایـن 
کمیتـه کـه بـا حضـور نماینـده سـازمان ملـی 
مهمـی  موضوعـات  شـد،  برگـزار  اسـتاندارد 
همچون فراهـم نمودن مقدمـات الزم به منظور 
امضـاء تفاهـم نامـه مشـترک بـا سـازمان ملـی 

اسـتاندارد  در حـوزه هـای نظـارت بـر اجـرای 
اسـتانداردهای اجباری و نیز مشـارکت جدی در 
تدوین اسـتانداردهای ملی و بین المللی و نیز در 
خصوص تعیین سیاسـت هـای راهبردی انجمن 
از طریـق اجرای طرح تحقیقاتـی و مطالعاتی در 
حـوزه تدوین اسـتانداردهای ملی مـورد بحث و 
تبـادل نظر قرار گرفت. شـایان ذکر اسـت نتایج 
طـرح مذکـور پـس از ارائـه بـه سـازمان ملـی 
اسـتاندارد و گذراندن فرآیند تصویـب، به عنوان 
نقشـه راه تدویـن اسـتاندارد در صنعـت فـوالد 

مطـرح خواهد شـد.

 در راستای حضور هیئت های تجاری 
و صنعتی از کشورهای مختلف جهان در ایران 
برای ارزیابی و برنامه ریزی در خصوص شرایط 
حضور این کشورها در دوره پساتحریم اقتصاد 
ایــران، دو هیئت از کره جنوبی و روســیه از 
طریق برگزاری جلســه هم اندیشی با انجمن 
خواستارکسب اطالعات و دریافت نقطه نظرات 
انجمن بــرای افزایش حضور در صنعت فوالد 

ایران شدند.
هیئت کره ای که متشــکل از مدیران انجمن 
آهن و فوالد این کشور و نماینده شرکت پوسکو 
بود، در جلسه با انجمن ضمن تشریح وضعیت 
صنعت و بازار فوالد در کره جنوبی، خواستار 
ارتباط بیشــتر و موثرتر دو انجمن شد. آقای 
احرامیان نیز که به عنوان نماینده انجمن در 
این جلسه حضور داشت، استفاده از تجربیات 
مشــترک دو انجمن را در بهبود عملکرد آنها 

بسیار موثر دانست. همچنین در جلسه هیئت 
روسی با انجمن که مدیران شرکت MMK نیز 
حضور داشتند ، آقای طاهری زاده نایب رئیس 
هیئت مدیره انجمن ضمن استقبال از سرمایه 
گــذاری روس ها در بخش های دارای نقصان 
صنعت فوالد ایران، آنان را به شــناخت کافی 
از وضعیت بــازار و تولید فوالد ایران از طریق 

ارتباط بیشتر با انجمن توصیه کرد.



فاحش  و کاهش  به علت رکود  آسیا   طالقانی )فوالد غرب آسیا(: شرکت غرب 
قیمت هاي محصول ورق سرد دچار مشکل است. خواهشمند است هر چه زودتر عالج 
کار را تصمیم گیري نمائید واال عنقریب این شرکت به تعطیلي مي رسد. متاسفانه االن در 
کشور داللي بر تولید ارجحیت دارد. شایسته است هر چه زودتر با تمهیدات انقباضي در 

تعرفه ها گمرکي این معضل مرتفع شود.

 مهربان )سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل(: اولین جلسه تدوین استاندارد 
ملی گاردریل های فوالدی در محل سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی 

برگزار شد.

 باقرزاده )فوالد مبارکه(: آقای مهربان، با توجه به متریال مصرفی از فوالد )عموما 
ضخانت 3م.م St37-2 گالوانیزه شده( و توجه به خواص آن، آیا از کارشناسان فوالد و 

تامین کنندگان آن نیز دعوت به حضور شده است؟

 محمد )فوالد ویان(: اگر ما مدیران دولتی در گذشته پیشنهادات بهلر اتریش را برای 
شراکت در فوالد آلیاژی ایران و مدیریت کارخانه و انجام صادرات و برداشت سهم خود از 
سود حاصل از صادرات و ارسلورمیتال را جهت سرمایه گذاری در مبارکه برای توسعه کمی 
و کیفی و آن روش را برای بروز نمودن تکنولوژی ذوب آهن با ندانم کاری )خوش بینانه( یا 
از ترس از دست دادن پست و مقام )بدبینانه( رد نمی کردیم و در نتیجه حضور در صحنه 
جهانی را در زمان مطلوب از دست نمیدادیم امروز در مراودات بین المللی فوالد سهیم 
بودیم و نیازی هم به استفاده از کارشناسان اقتصادی خارجی در صنعت فوالد به تعبیر 

وزیر محترم نداشتیم.

 اسماعیلی )فوالد خراسان(: یکی از مشکالتی که به افزایش هزینه شرکت ها منتج 
شده، مشکالت مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی در یکسال اخیر فشار زیادی به شرکت 
های ثبت شده و تجارت های وابسته به بازار سهام وارد کرده تا مالیات بیشتری بگیرد؛غافل 
از این که این فشار ها به قیمت به مخاطره افتادن حیات شرکت ها تمام شده است.در واقع 
نگاه دولت در مالیات ستانی حسابداری مالیاتی است و نه اقتصاد مالیاتی. اگر نگاه اقتصاد 
مالیاتی وجود داشت، مهمترین راه انتفاع دولت تداوم فعالیت آن بنگاه اقتصادی در بلند 

مدت و مالیات ستانی مستمر است نه یکبار برای همیشه! 

 طاهری زاده )انجمن تولیدکنندگان فوالد( به سبحانی: دستاورد صادر کننده نمونه، 
بخصوص در این روزهاي سخت فوالد را تبریک عرض مي نمایم، امیدوارم که روزي برسد 

که دیگر واحدهاي فوالدي کشور هم به جمع صادر کننده نمونه بپیوندند.

 باقوت )دبیر کمیته استاندارد انجمن تولیدکنندگان فوالد(: چهارمین جلسه 
رسمی کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن تولیدکنندگان فوالد در محل 

انجمن برگزار شد.

 دانشگر )اطلس ملی فوالد ایران(: متوسط قیمت میلگرد سایز متوسط در 20 سال اخیر.

 شهرستانی )نورد و 
تولید قطعات فوالدی(: 

 خزامی )فوالد اکسین خوزستان( به نقل از دکتر رسولی: در سازمان های جدید، 
مدیران کارگران را اخراج نمی کنند، بلکه این خریداران هستند که کارخانه ها را بسته 

و کارگران و مدیران را اخراج می کنند!

 قریبی )ذوب آهن اصفهان(: میلگرد آج 400 سایز 36 به سبد محصوالت ذوب آهن 
اصفهان افزوده شد.

 علیزاد شهیر )فوالد بناب(: به تمام همکاران محترم فعال 
در صنعت فوالد سالم و ابراز ارادت و احترام دارم.

 ذوالفقاری )جهان فوالد غرب( به نقل از رییس اتحادیه آهن فروشان: 80 درصد بازار 
توزیع کنندگان آهن کساد است.

 سبحانی )فوالد مبارکه اصفهان(: 

»باشگاه مخاطبان« مهم ترین اظهارنظرهای غیر رسمی مخاطبان در شبکه های اجتماعی »چیالن« را منعکس می کند.
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جهانی

 تحليل صنعت و بازار فوالد جهان در 
یک ماه گذشته

تولید جهانی فوالد در ماه  ½
سپتامبر 2015 

بنا بر آمار انجمن تولید کنندگان فوالد جهان، 
تولید  میالدی،  جاری  سال  سپتامبر  ماه  در 
فوالد خام در دنیا 131 میلیون تن بوده که 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 2 درصد کاهش 
 ،201٥ سپتامبر  ماه  پایان  تا  است.  داشته 
تولید فوالد خام دنیا 120٥ میلیون تن بوده 
است که این رقم نسبت به 9 ماه اول سال 
2014 معادل 1% کمتر می باشد. لذا بر اساس 
روند فعلی، تولید فوالد در پایان سال 201٥ 

میالدی به 1607 میلیون تن خواهد رسید که ٥٥ میلیون تن کمتر 
از تولید سال 2014 می باشد.

کشور چین به عنوان بزرگترین تولید کننده فوالد دنیا در ماه سپتامبر 
امسال 66.12 میلیون تن فوالد تولید کرد که نسبت به ماه مشابه 
سال قبل 3% کاهش داشته است. همچنین تولید فوالد این کشور 
در 9 ماهه ابتدای 201٥ معادل 2.1 درصد کاهش را نشان می دهد. 
افزایش ساخت و ساز طی دهه گذشته در چین بیانگر تکیه صنایع 
فوالد این کشور بر تقاضای داخلی بود. اما ساخت و ساز از رونق 
افتاد و اقتصاد چین شاهد رکود بیشتر شد. انجمن جهانی فوالد 
3.٥ درصد افت در تقاضای فوالد چین برای امسال و 2 درصد افت 
بیشتربرای تقاضای سال آینده آن پیش بینی کرده است. این به 
معنی هجوم مازاد تولید فوالد چین به سایر بازارهای دنیا با قیمتهایی 
غیر قابل رقابت می باشد. الزم به ذکر است که صادرات فوالد چین 
با رسیدن به 1٥ میلیون تن تا آگوست امسال 27 درصد افزایش 

داشته است.

کشـور ایـران در مـاه گذشـته میـالدی 1.34 میلیـون تـن فوالد 
تولیـد کـرد که نسـبت به ماه مشـابه سـال گذشـته 6.4% کاهش 
داشـته اسـت. از طرفـی تولیـد 9 ماهـه اول سـال 201٥ ایـران 
12.23 میلیـون تـن بـوده اسـت کـه اگرچـه تا بـه اینجا نسـبت 
به سـال گذشـته 1.4 درصد افزایش داشـته اسـت امـا آنچه قابل 
توجـه اسـت تولید ایـران در سـه ماه متوالـی اخیر نسـبت به ماه 
های مشـابه پارسـال کاهش داشـته اسـت و در صـورت ادامه این 
رونـد تولیـد فوالد خام سـال 201٥ ایران نسـبت بـه 2014 هیچ 

گونه رشـدی نخواهد داشـت.

ظرفیت استفاده شده واحدهای فوالدی جهان  ½
امـا ظرفیـت اسـتفاده شـده فـوالد دنیـا یـا همـان شـاخص بهره 
وری، در مـاه گذشـته میـالدی نیز برای سـومین مـاه متوالی زیر 
70% ایسـتاد کـه بـه معنـی وجـود 30 درصـد ظرفیـت خالی در 
واحدهـای فـوالدی دنیاسـت. کاهـش تولیـد فـوالد باعـث زیـان 
و  اسـت  شـده  کارخانجـات  از  بسـیاری  دهـی 
شـرکت هایی مانند تاتا اسـتیل هنـد )یازدهمین 
کارخانـه بـزرگ فوالد دنیـا با 26 میلیـون تن در 
2014( در صـدد اخـراج 1200 نفـر از نیـروی 

انسـانی خـود می باشـد.

قیمـت هـا و شـاخص هـای جهانـی  ½
فوالد  بـازار 

متوسـط قیمـت فوالدهـای کربنـی شـامل ورق 
بازارهـای  در  میلگـرد  و  مقاطـع  سـرد،  و  گـرم 
مختلـف دنیـا در ماه گذشـته میالدی بـا 1٥ دالر 

 سید محمد رضا دانشگر 
کارشناس صنعت فوالد
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کاهـش بـه ٥00 دالر بـر تـن رسـیده اسـت. 

½  )CIS( بیلت فوب دریای سیاه
همزمـان بـا افزایـش اندک قیمـت قراضـه وارداتـی ترکیه در 
اوایـل آبـان امسـال، قیمت بیلـت صادراتی فوب دریای سـیاه 
اندکـی بهبـود یافـت و از 260 بـه 26٥ دالر بـر تـن رسـید. 
قیمـت فـوب بیلت صادراتـی ایران نیز در همیـن حدود یعنی 
930 تومـان مـی باشـد کـه عمدتـا بـه کشـورهای منطقـه و 
خلیـج فـارس صادر می شـود. قابل ذکر اسـت کـه در ٥ ماهه 
اول 201٥ صـادرات شـمش بیلـت ایران با 180 درصد رشـد 

بـه 800 هزار تن رسـیده اسـت.

میلگرد صادراتی ترکیه ½
قیمـت ایـن محصول فـوالدی کمـاکان در حال نزول اسـت و 
در آخـر اکتبـر امسـال )اوایـل آبـان 94( قیمت فـوب میلگرد 
ترکیـه 330 دالر بـر تـن بـود. جهت مقایسـه بـا قیمت های 
داخلـی بـا احتسـاب دالر 3400 تومـان معـادل 1120 تومان 
مـی باشـد که فضای رقابت را از تولیدکننـدگان داخلی گرفته 
اسـت. حداقل بهـای معامله شـده میلگرد بازار ایـران در حال 
حاضـر 12٥0 تـا  1300 تومـان اسـت که با توجه به شـمش 
بیلـت 1100 تومانـی و هزینـه تبدیـل 1٥0 تـا 200 تومـان 

امـکان کاهش قیمـت ها وجـود ندارد.

مناطـق  ½ فـوالد  مصـرف  بینـی  پیـش  آخریـن 
2016 و   2015 در  جهـان  مختلـف 

انجمـن جهانـی تولیـد کننـدگان فـوالد در ماه اکتبـر 201٥ 
)مصـادف بـا آبـان 94( پیـش بینـی خـود از میـزان رشـد 
مصـرف فـوالد در دو سـال پیـش رو را بـه شـرح جـدول زیر 
بازنگـری نمـوده اسـت کـه نسـبت به پیـش بینی شـش ماه 
قبـل ایـن انجمـن کاهـش مصـرف فـوالد در جهان را نشـان 

دهد. مـی 
بـر اسـاس ایـن گـزارش در سـال 201٥ کل مصـرف فـوالد 
جهـان بـا 1.7 درصـد افـت مواجـه خواهـد بود که بیشـترین 
سـهم ایـن کاهش متعلـق به چین و کشـورهای آسـیایی می 
باشـد. در همیـن حـال آفریقـا و خاورمیانـه در سـال 201٥ 

بیشـترین رشـد مصـرف فـوالد را دارند:

منطقه
درصد رشد/ افت مصرف فوالدمصرف فوالد )میلیون تن(

2014201٥20162014201٥2016
148149.81٥3.1٥.01.32.2اتحادیه اروپا )28 کشور(

36.940.140.60.18.61.3سایر کشورهای اروپا
CIS 0.0-10.9-٥6.149.949.94.6کشورهای

2.1-144.8140.8143.711.42.7کشورهای آمریکای شمالی
2.0-7.3-48.84٥.246.14.7آمریکای مرکزی و جنوبی

36.638.٥40.93.6٥.16.2آفریقا
٥1.9٥3.9٥6.34.٥4.04.3خاور میانه

-0.2-2.1-1016.899٥.1992.80.9آسیا و اقیانوسیه
0.7-1٥39.91٥13.41٥23.40.71.7جهان



داخلی

 تحليل صنعت و بازار فوالد ایران 
در یک ماه گذشته

بازار محصوالت فوالدی ایران
رکـود حاکم بر بـازار داخلـی صنایع زیـادی را تحت تاثیر 
خـود قـرار داده اسـت امـا صنعـت فـوالد بیـش از سـایر 
صنایـع در تنگنـای حاصـل از رکـود گرفتار شـده اسـت، 
چراکـه عـالوه بـر رکـود داخلی، افـت شـدید قیمت های 
جهانـی و متعاقب آن قیمت هـای داخلی و افزایش هزینه 
هـای تولیـد انـرژی در داخل باعث شـده اسـت که قیمت 
تمام شـده محصـول در بسـیاری از کارخانه هـای فـوالد 

ایـران معـادل یـا باالتـر از قیمت بازار باشـد.

ثبات نسبی قیمت میلگرد
امـا در یـک مـاه گذشـته قیمـت محصـوالت نـوردی بـه 
خصـوص میلگـرد باالخـره بـه یک سـطح ثابت رسـید و 
از آن پاییـن تـر نرفـت. در حـال حاضر میلگردهای سـایز 
متوسـط 13٥0 تومـان در بـازار بـه فـروش می رسـد. به 
نظـر مـی رسـد کـف 13٥0 تومـان بـا توجـه بـه هزینـه 
هـای تولید حداقل قیمت قابل پیشـنهاد بـرای نوردکاران 
بـزرگ باشـد. اگـر چـه در همیـن بـازار تولیـد کنندگان 
کوچـک و بخش خصوصـی میلگرد خود را حـدود 1300 

تومـان نیـز عرضه مـی نمایند.

بهبود اندک قیمت تیرآهن 
در همیـن حـال قیمـت تیـر آهـن سـایز متوسـط بـه 
خصوص سـایز 18 که توسـط ذوب آهن عرضه می شـود 
نیـز کمـی افزایش داشـت و هر شـاخه تیرآهـن 18 روی 
سـطح 380 هـزار تومـان ایسـتاد. چنانچه رونـد حرکتی 
قیمـت تیرآهـن را بررسـی نماییم )نمـودار زیـر( افت آن 
بسـیار کمتـر از میلگرد بوده اسـت و این بـه دلیل محدود 
بـودن عرضه کننده این محصول اسـت که عمدتا توسـط 
ذوب آهـن اصفهـان و گـروه ملـی اهـواز تولید می شـود.

فاصله قیمت میلگرد با شمش 
نمـودار بعـدی کـه هـر ماهـه بررسـی مـی شـود و بـرای 
نـوردکاران بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، فاصلـه قیمـت 
شـمش بیلت با میلگرد می باشـد. در ماه گذشـته بدلیل 
افت 60 تومانی قیمت شـمش در بازار، این فاصله بیشـتر 
شـده و نـوردکاران را تا حدودی از منطقـه زیان دور نموده 
اسـت. الزم بـه ذکر اسـت که در نمودار زیـر هزینه تبدیل 
شـمش به میلگرد 17٥ تومان در نظر گرفته شـده اسـت 
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کـه این عدد بـرای واحدهای بزرگ البتـه چنانچه با تمام 
ظرفیت کار کنند کمتر اسـت و ممکن اسـت بین 100 تا 
1٥0 تومان در نظرگرفته شـود. اما مشـکل اینجاسـت که 
در حـال حاضـر کمتـر واحد نـوردی پیدا می شـود که به 
صـورت تمام ظرفیت کار کند لذا سرشـکن شـدن هزینه 
هـای ثابت باعث بـاال رفتن هزینه های تبدیل شـمش به 

میلگرد شـده است.

بازار شمش و قراضه در داخل کشور
در اواخـر مهـر و اوایـل آبان امسـال با کاهـش قیمت های 
مقاطـع و عقب نشـینی بهـای میلگـرد، اغلـب واحدهای 
نـوردی کوچـک و بـزرگ نیز مجبور شـدند که نـرخ های 
پیشـنهادی خـود را کاهـش دهنـد کـه همیـن موضـوع 
باعـث افـت قیمت شـمش بیلـت در بـازار گردیـد. قیمت 
شـمش بیلت سـایز 12٥ در حال حاضر با 80 تومان افت 
نسـبت بـه ماه گذشـته بـه 1080 تومـان در بازار رسـیده 

است.
همـان طـور کـه از نمودار مشـخص اسـت کاهش قیمت 
بیلـت بالفاصلـه فشـار خـود را به قیمـت قراضـه وارد می 
کنـد لـذا قیمت قراضه درجـه 1 فوالدی نیز بـا 30 تومان 
افـت از 740 تومـان بـه 710 تومـان هر کیلوگرم رسـید. 
الزم بـه ذکر اسـت که قیمـت قراضه در دو سـال پیش به 

حـدود 1400 تومـان نیز رسـیده بود.

فاصله قیمت شمش با قراضه
نمودار بعدی برای تولید کنندگان شـمش فوالدی بسـیار 
مهـم اسـت و وضعیت سـود و زیـان ایشـان را در رابطه با 
هزینـه هـای تولیـد و قیمـت شـمش و قراضه نشـان می 
دهـد. در حـال حاضـر فاصلـه قیمـت شـمش بـا قراضـه 
حـدود 370 تومـان مـی باشـد کـه این عـدد حتـی قادر 
بـه پوشـش دادن هزینـه هـای تولید واحدهـای ذوبی هم 
نیسـت. بنـا بـه اظهـار واحدهـای تولیـد شـمش در کوره 
هـای القایـی، هزینـه هـای تبدیـل قراضـه بـه شـمش 
)شـامل ٥ تـا 7 درصـد پـرت وزن قراضـه، هزینـه بـرق، 
نیـروی انسـانی، فـرو سـیلیس و فـرو منگنز، نسـوز کوره 
و تعمیـرات و هزینـه های سـربار( بسـته بـه نـوع و اندازه 
واحـد فـوالدی بیـن 3٥0 تـا 400 تومان می باشـد که با 
توجـه به در نظر گرفتن متوسـط 380 تومان، این دسـته 

از تولیـد کننـدگان را در شـرایط زیـان قـرار مـی دهد.

بازار ورق گرم در کشور
قیمـت ورق گـرم ضخامـت 2 میلیمتـر وارداتـی در بندر 
انزلی نسـبت به مـاه قبل حدود 40 تومان کاهش داشـت 
و بـه 1480 تومـان رسـید. بنابـر آمـار گمـرک متوسـط 
ماهیانـه واردات انـواع ورق در سـال 94 حـدود 200 هزار 
تـن بوده اسـت که نسـبت به سـال 93 حـدود 40 درصد 
افزایـش را نشـان می دهد. عمـده واردات ورق به ضخامت 
2 میلیمتـر اختصـاص دارد که مورد اسـتفاده صنایع لوله 

و پروفیل می باشـد.



















46

دکتر محمود اســالمیان، مدیرعامل سابق فوالد مبارکه و ذوب آهن 
اصفهان در گفت و گو با »چیالن« تامین برخی زیرساخت های الزم 
در صنعت فوالد را از وظایف دولت خواند و گفت: متاسفانه چون دولت 
ما وارد امور اجرایی شده از کارهای نظارتی غافل مانده است. بنابراین 
دولت باید بنگاه داری را رها کرده و این قسمت از کار را به عهده مردم 
و بخش خصوصی بگذارد. زمانی که دولت از این حوزه خارج شد باید 
وقت خود را صرف تامین زیرساخت های الزم کند. در همین بخش 
هم تا آنجا که مردم و بخش خصوصی توانایی ورود دارند دولت باید 
به اعطای تسهیالت بسنده کند اما بخشی از زیرساخت ها وجود دارد 
که از عهده مردم خارج است و بازگشت سرمایه در آنها طوالنی مدت 
اســت. در این قسمت ها الزم است که حتما دولت ورود پیدا کرده و 

وقت کافی را صرف آن کند.
وی با اشــاره به ارزان فروشی چین و با توجه کاهش قیمت و رکود 
حاکم بر بازار فوالد و کاهش میزان مصرف فوالد، به حمایت تعرفه ای 
از صنعت فوالد اشاره کرد و گفت: مکانیزم تعرفه در قانون برای تنظیم 
بازار لحاظ شده است. متاسفانه در کشور از سازوکار مذکور کمتر به  
موقع و بجا استفاده می شود. این در حالی است که فوالد نقشی بزرگ 
در اشتغال کشور دارد و به رغم همه بی تدبیری  های گذشته توانسته 
است جایگاه خود را حفظ کند لیکن مشکالت فعلی در صنعت فوالد 

نیازمند تصمیمات جدی و فوری است.
عضو مؤسس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ادامه داد: به نظر من 
نقش حاکمیتی، نظارتی و هماهنگی که در همه دولت ها در ایمیدرو 

بود و در دولت احمدی نژاد محو شد باید به ایمیدرو بازگردانده شود.
عضو هیئت رئیســه اتاق ایران پیرامون تکنولوژی های حال حاضر 
به کار گفته شــده در صنعت فوالد خاطر نشان کرد: در حال حاضر 
تکنولوژی های موجود، تنها کوره بلند و احیای مستقیم است که در 
این ســال ها چندان تغییری نکرده است. ممکن است بهره وری باال 

رفته باشد اما نوع تکنولوژی ها تغییر چندانی نداشته است.
وی هم چنین اذعان کرد: یکی از مشکالت موجود ما سیاست های 
دولتی در واحدهای بزرگ اســت و شاهد بودیم که در دولت قبلی با 
صدور یک دســتور، نیروی انسانی یک مرتبه دوبرابر شد. برای مثال 
نیروی کار در فوالد مبارکه یکباره از 8هزار نفر به 16هزار نفر افزایش 
پیدا کرد. تصمیمات اتخاذ شده در دولت قبلی و افزایش تقریبا دو برابر 
نیروی انســانی در واحدهای بزرگ فوالد قیمت تمام شده را افزایش 
داده و آنها را در مقابل واردات  دچار مشــکل کرده است. بنابراین با 
وضع موجود حتما باید به مسئله بهره وری توجه شود و مزیت انرژی 

گاز را باید حفظ نماییم.
مدیرعامل سابق فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به ظرفیت بهینه 
هم در صنعت فوالد اشاره کرد و گفت هر تولیدي یک ظرفیت بهینه 
دارد و در صنعــت فوالد ظرفیت های زیر یک میلیون تومان بهینه 
نیست. وی به مزیت صنعت فوالد در ایران اشاره کرد و گفت: وجود 
مزیت  هایی همچون انرژی، ســنگ  آهن، زغال سنگ و سایر عوامل 
تولید فوالد به همراه چهار دهه دانش بهره  برداری و ساخت آن باعث 

شد توسعه تولید فوالد در ایران مورد توجه قرار گیرد.
اسالمیان در پایان تاکید کرد: در هیچ جای دنیا مثل آمریکا، انگلیس 
و اســترالیا و ... به هیچ معدن کاری اجازه کار فوالدی نمی دهند و 
متاسفانه یکی از کاهای بسیار اشتباه دولت قبلی این بود که به معدن 
کاران اجازه ورود به حیطه کار فوالدی را داد. می توان گفت صنعت 
فوالد کشور در دولت گذشته دچار یک هرج و مرج پرخرج شده است 

که امید است این رویه تکرار نشود.

روایت مدیرعامل سابق فوالد مبارکه و 
ذوب آهن اصفهان از مشکالت فوالد ایران

صنعت فوالد ایران 
در  دولت گذشته 

 دچار 
هرج و مرج شد

 زهرا دریاافزون

گزارش و گفتگو
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ابراز� اینکه�جنابعالــی� �آقــای�عرفانیان،�مثــل�
گالیه�مندی�بیشــتری�در�خصوص�رکود�بازار�و�مشکالت�

شرکت�فوالد�غرب�آسیا�داشته�اید؟
خب درد مشترک همه تولیدکنندگان فوالد است و به تبع صنعت فوالد دنیا، 
وضعیت تولیدکنندگان داخلی هم نابسامان و وخیم است. هیچگونه حمایت 
دولتی انجام نمی شــود و هیچ کدام از پیشنهادهایی که به وزارتخانه برای 
بهبود اوضاع داده شده، عملیاتی نشده است و به واسطه این بی توجهی به 

وضعیت تولیدکنندگان به شدت درگیر مشکالت تولیدی هستیم. 
واردات ورق های فوالدی هم که به طور بی رویه، بی دلیل و به شــدت به 
کشور انجام می شود در حالی که تقاضا و مصرف داخلی در پایین ترین حد 
خود است و بیش از نصف ظرفیت واحدهای تولیدی هم معطل مانده است. 
اینهاست که باعث تحمیل رکود در بازار داخلی فوالد کشور شده است. در 
یک چنین شرایطی که دامپینگ توســط روسیه و چین به خاطر کاهش 
ارزش واحد پولشان انجام می شود و اکثر کشورهای دنیا و بخصوص منطقه 
تعرفــه های خــود را از 30 تا 110 درصد افزایــش داده اند واکنش کند و 
نامناسب دولت به این مسئله باعث شده که توان رقابتی از واحدهای داخلی 
گرفته شود؛ خصوصا در محصوالت نوردی که توان عملیاتی برای رقابت در 

این وضعیت هم وجود ندارد. 

�شــما�اشاره�کردید�که�بســته�ها�و�راهکارهای�
دولت�بــرای�برون�رفت�از�رکود�موفق�نبوده�اســت؟�
پیشنهاد�شــما�به�عنوان�عضوی�از�انجمن�تولیدکنندگان�

فوالد�چیست؟
بسیاری از پیشنهاداتی که برای خروج از رکود و بهبود شرایط تولیدکشور 
به قانونگذاران و مسئولین ارائه شده، نظریاتی بوده که در سایر نقاط دنیا 
مورد اســتفاده قرار گرفته و نتیجه بخش هم بوده است. مثال بارز چنین 
شرایطی، ترکیه اســت که مثل ایران در شرایط دامپینگ و رکود به سر 
می برد اما متولیان صنعت این کشور با وضع تعرفه های باال برای حمایت 
از تولیدکنندگان داخلی و صیانت از اشــتغال، صنعت و اقتصاد خود وارد 
عمل شده اند. در سال گذشته و به فاصله یک هفته پس از ارائه پیشنهاد 
انجمــن آهن و فوالد ترکیه، دولت این کشــور تعرفه واردات محصوالت 
فوالدی خود را 30 درصد افزایش داد اما در ایران و در این وضعیت رکود، 

همین موضوع پس از گذشت یک سال و نیم و تشکیل جلسات متعدد با 
وزارتخانه و مســئولین دولتی به نتیجه مناسبی نرسید. اصرار برای وضع 
تعرفه متوازن و پلکانی و بر اســاس مواد اولیه و محصول پیشنهادی بود 
که فقط بخش کوچکی از آن یعنی وضع تعرفه 10 درصدی اسلب و 1٥ 
درصدی ورق گرم اعمال شــد و نهایتا شرایط دامپینگ و رکود همزمان 
ثابت ماند. شرایطی که باعث توقف تولید، ورشکستگی و نابودی بسیاری 

از واحدهای تولید فوالد کشور شده است. 
به هر حال ابتدا باید جلوی واردات گرفته شود و ابزار آن هم وضع تعرفه است. 
در کنار این کار هم باید به صادرکنندگان انگیزه داده شود و ارائه مشوق  ها 
هم ابزار آن اســت. یعنی با اســتفاده از درآمدهایی که از مسیر تعرفه ها به 
دســت می آیند، مشــوق هایی را برای صادرکنندگان فراهم آوریم. وزارت 
صنعت هم در این وضعیت که باید متولی باشــد به کارهای دیگری خود را 

مشغول کرده است.
 مدتی پیش با چندین واحد تولیدکننده دیگر به وزارتخانه تعهد دادیم که 
تمام نیاز کشــور در حوزه ورق ســرد به جز یک محصول خاص را تامین 
خواهیم کرد و در مقابل درخواست دادیم که فقط جلوی واردات گرفته شود. 
ولی نه تعهد ما را جدی گرفتند و نه جلوی واردات گرفتند. تنها یک قانون 
رفع موانع تولید تصویب شد که متاسفانه آیین نامه های مفاد اصلی آن کامال  
مغایر با نص قانون است و مغایرت های فاحشی دارد که آن را غیرقابل اجرا 

کرده است. همه این ها به دلیل عدم وجود متولی مناسب است.

�درباره�بسته�تحریک�تقاضا،�با�توجه�به�اینکه�شما�
تولیدکننده�ورق�سرد�هستید�که�مورد�نیاز�خودروسازان�

داخلی�کشور�است،�چه�نظری�دارید؟
نه تنها خودروسازان بلکه بسیاری دیگر از حوزه های اقتصادی کشور مثل 
ساختمان سازی و لوازم خانگی درگیر رکود بی سابقه ای هستند و تقاضای 
بالفعلی در کشور وجود ندارد. ارائه تسهیالتی در قالب بسته تحریک تقاضا 
در کوتاه مدت تاثیرات مداومی نخواهند داشت و در بلندمدت هم تاثیرگذار 
نیست. مشکل اصلی این است که سیاست های کاهش تورم و کنترل قیمت 
ها اجازه هیچ حرکتی را به اقتصاد کشور نمی دهد. در شرایط وخیم رکودی، 
بانک ها، مالیات و بیمه هم بدون هیچگونه اغماضی به تولیدکنندگان فشار 

مضاعفی وارد می کنند!

تعرفه واردات فوالد 
در ترکیه؛ یک هفته ای؛ تمام

در ایران؛ یک سال و نیم؛ ناتمام
نشریه صنفی تخصصی چیالن در این شماره با مهندس رسول عرفانیان، رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد غرب آسیا به گپ و 
گفت کوتاهی نشسته است. عرفانیان گالیه مند است وزارت صنعت که باید متولی صنعت در دوران رکود باشد در خصوص وضع 

تعرفه و جلوگیری از واردات سریع عمل نمی کند.

رئیس هیئت مدیره فوالد غرب آسیا 
در گفت و گو با »چیالن« انتقاد کرد:
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بومی سازی

درآمدزایــی3 میلیـون دالری  ½
ذوب آهن اصفهان از راه اندازي 

واحد تولید هیدروژن 
امــکان تولید و فروش حــدود 1000 
کیلوگرم در ســاعت مایــع آرگون 
فراهم خواهد شد که درآمد زایي قابل 
مالحظه اي )به میزان حدود 3 میلیون 
دالر در سال( به گزارش چیالن به نقل 
از روابط عمومــی ذوب آهن اصفهان،  
مهدي نصر مدیر ارشــد مهندسي این 
شرکت فوالدی  از راه اندازي واحد تولید 
هیدروژن در ذوب آهن خبر داد و گفت: 
کارگاه هیــدروژن با ظرفیت تولید 105 
نرمال مترمکعب در ساعت گاز هیدروژن 
به منظور خالص سازي گاز آرگون تولید 
شده از بلوک شماره 7 اکسیژن به مبلغ 
ریالي حدود یک میلیارد تومان و مبلغ 
ارزي 700 هزار دالر احداث گردید. پس 
از اتمام نصب پروژه در ســال 1388، 
به دلیل عدم همکاري مناســب طرف 
خارجي )شرکت چیني JOC (، تاخیر 
زیادی در راه اندازي این پلنت شد. مدیر 
افزود: به رغم  ارشد مهندسي کارخانه 
عدم همکاري شــرکت JOC براي راه 
قطعات  خوشبختانه  واحد،  این  اندازي 
یدکي مورد نیاز براي راه اندازي تأمین 
گردید و با همکاري خوب کارکنان کارگاه 
اکســیژن، مدیریت اتوماسیون )تحت 
نظارت کارشناسان شرکت JOC( بدون 
بروز مشکلی، با موفقیت راه اندازي شد. 
وي ادامه داد: پس از تکمیل واحد خالص 
سازي آرگون در بلوک 7 اکسیژن توسط 
حوزه بهره برداري، با بکارگیري هیدروژن 
تولید شده در کارگاه هیدروژن در واحد 
خالص سازي آرگون بلوک مذکور، امکان 
تولید و فروش حدود 1000 کیلوگرم در 
ساعت مایع آرگون فراهم خواهد شد که 
درآمد زایي قابل مالحظه اي )به میزان 
حدود 3 میلیون دالر در ســال( براي 
ذوب آهن حاصل خواهد شد و معاونت 
بازاریابي و فــروش مي توانند آن را در 

بازارهاي داخلي و خارجي عرضه کنند. 

صرفه جویي 180میلیارد ریالی  ½
فوالد مبارکه در بومی ســازی 

فن های گندله سازی 
به گزارش چیالن، به نقل از روابط عمومی 
فوالد مبارکه اصفهان، مدیر ناحیه آهن سازي 
خبر داد که فن  هاي بزرگ بومي سازي شده 
با موفقیت جایگزین فن هاي  گندله سازي 
اروپایي شد و 180 میلیارد ریال صرفه جویي 

اقتصادي از این طریق حاصل شد. 
درتوقف  افزود:  رابطه  این  در  عبدي  رحیم 
چهار روزه خردادماه امسال اولین »ابر ایمپلر 
فن هاي  شده  سازي  بومي  سانتریفیوژ« 
پروسس واحد گندله سازي که با همکاري 
متخصصان  و  مبارکه  فوالد  کارشناسان 
بود،  شده  ساخته  منگان  ایراني  شرکت 
درموقعیت اگزوز فن 0408V نصب گردید. 

در همین رابطه رئیس واحد گندله سازي نیز 
افزود: بازرسي وکنترل انجام شده در توقف 
مهرماه واحد گندله سازي حاکي از وضعیت 
به  بود،  داخل  ایمپلرساخت  مناسب  بسیار 
از حدود 4ماه  این تجهیز پس  گونه اي که 
بهره برداري و تست عملکرد در شرایط بهره 
برداري نیاز به هیچگونه تعمیري نداشت و 
هم  اکنون با ارتعاشات مجاز زیر 30 میکرون 

درحال کار و بهره برداري مي باشد. 
این گزارش، ساخت داخل وموفقیت  طبق 
ایمپلر  این  عملکردي  تست  بودن  آمیز 
تعلیق  به  منجر  برداري،  بهره  شرایط  در 
سفارشات خرید سه عدد از ایمپلرهاي مشابه 
خارجي با هزینه اي بالغ بر 180 میلیارد ریال 
در شرایط فعلي شد. رئیس بومي سازي فوالد 
مبارکه نیز در این رابطه تصریح کرد: این مهم 
تنها با همراهي و همکاري تنگاتنگ کارکنان 
بخش هاي دفتر فني تعمیرات گندله سازي، 
تولید و تعمیرات واحد گندله سازي، بومي 
کارگاه  خرید،  معکوس،  مهندسي  سازي، 
اسکلت فلزي و دفترفني تعمیرگاه مرکزي، 
شرکت  و  دوار  هاي  ماشین  فني  بازرسي 

داخلي منگان میسر شد. 

گاز  ½ ایستگاه  فیلترهای  اصالح 
واحــد احیاء مســتقیم فوالد 

خراسان
به گزارش چیالن، مسئول پست های گاز 
از اجرای موفقیت آمیز  فوالد خراسان 
اصالح خط تخلیه و تمیزکاری فیلترهای 
ایستگاه گاز واحد احیاء مستقیم خبر 
داد و گفت: اجرای این طرح با حداقل 
توقف  عدم  و  زمان  کمترین  و  هزینه  
نکات  رعایت  و  احیاء  واحدهای  تولید 
فنی  های  از ظرفیت  استفاده  و  ایمنی 

داخل شرکت با موفقیت انجام شد. 
امیررضا کاویانی در ادامه گفت: با توجه 
به مشکالت موجود در ایستگاه گاز احیاء 
از قبیل، عدم اجرای تخلیه فشار گاز و 
تخلیه ذرات غبار و آلودگی های داخل 
خط انتقال که به تدریج باعث مسدود 
شدن فیلترها و افت فشار گاز و خرابی 
تجهیزات ابزار دقیق می شد، )خرابی 2 
عدد شیر کنترلی خروجی ایستگاه در 
سال 1393 و توقف چند ساعته تولید 
واحد احیاء از جمله این خرابی ها بود( 
ضرورت ارائه طرح اصالحی و اجرای آنرا 
هماهنگی  و  موافقت  با  و  دانسته  مهم 
و  انرژی  پشتیبانی،  واحد  مدیریت  

سیاالت اقدامات زیر انجام شد:
با  تخلیه  مسیر  اصالح  طرح  ارائه   -  1
جنوب  ضلع  به  خروجی  گاز  هدایت 

ایستگاه 
2- تصویب طرح و انجام اقدامات الزم 
اخذ  قبیل خرید تجهیزات مربوطه،  از 
مجوزات الزم و انتخاب پیمانکار مجری 

طرح و ... 
در  پیشنهادی  طرح  کامل  اجرای   -3

شهریور ماه سال جاری 
گیری  جرم  و  تمیزکاری  تخلیه،   -4
چهار فیلتر ایستگاه گاز احیاء با حضور 
همکاران واحد ایمنی و فنی در شهریور 

ماه سال جاری. 
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ديدگاه

کاهش حقوق دولتی معادن، 
بهای تمام شده زنجیره فوالد را 

کاهش می دهد
 بهای تمام شده پاشنه آشیل صنعت فوالد 
چه در اجرای پروژه ها و چه در تولید محصول 
به شمار می رود. در سال 1382 نرخ ارز حدود 
8٥0 تومان بود که برای رسیدن به ظرفیت مورد 
نظر در افق 1404 قریب به 1٥ هزار میلیارد تومان 
منابع مالی نیاز بود. در حالی که در شرایط فعلی و 
افزایش نرخ برابری ارز، میزان سرمایه گذاری مورد 
نیاز بالغ بر ٥٥ هزار میلیارد تومان شده است که 
عالوه بر هزینه فرصت از دست رفته وعدم النفع 
ناشی از تولید نکردن و سپردن سهم بازار منطقه 
در برخی از قسمت های زنجیره فوالد به کشورهای 
همسایه )از جمله قطر و عربستان و ترکیه( باعث 
افزایش بهای تمام شده پروژه ها تا بیش از سه 
برابر پیش بینی اولیه شده است. در حال حاضر 
با توجه به افت جدی قیمت جهانی فوالد نیاز 
است که قیمت تمام شده فوالد در کشورکاهش 
یابد تا بازار بین المللی را هم در عرصه صادرات و 
هم در عرصه واردات حفظ کنیم. برای انجام این 
امر بسیار مهم زیرساخت هایی باید اصالح شود که 
مهم ترین آنها شامل حمل و نقل، بهره تسهیالت 
بانکی و انرژی است. چالش های مبادالت مالی بین 
المللی هم که با اجرایی شدن برجام و فرارسیدن 
دوران پساتحریم رفع خواهد شد و این مسئله نقش 
مهمی در کاهش بهای تمام شده تولیدات داخلی 
خواهد داشت. یکی از مسیرهای درست و مهم در 
راستای کاهش بهای تمام شده فوالد، توجه به 
مسائل زنجیره فوالد از معدن است. کاهش حقوق 
دولتی معادن سنگ آهن راهکاری مناسب در این 
مسیر است که امیدواریم دولت هر چه زودتر آن را 
عملیاتی کند زیرا در شرایطي که تولیدکنندگان به 
دلیل رکود داخلي با کاهش چشمگیر قیمت های 
فروش مواجه بوده و براي تامین هزینه هاي جاري 
خود نیز با مشکل روبرو هستند، با تکیه بر کاهش 
حقوق مالکانه مي توان راهي براي کاهش بیشتر 
قیمت تمام شده پیدا کرد. هر چه هزینه تمام شده 
مواد معدنی کمتر شود بهای تمام شده فوالد هم 
در زنجیره فوالد کمتر خواهد شد و به هر جهت 
فوالد سازان با شرایط موجود که شرایط سختی 
است بهتر می توانند در بازار باقی بمانند و فعالیت 

کنند.  

مهدی 
کرباسیان

معاون وزیر 
صنعت و رئیس 

هیئت عامل 
ایمیدرو

انرژی ارزان را از واحدهای 
تولیدی گرفتیم اما چیزی به آنها 

برنگرداندیم
 یکی از الزمه ها و شروط کاهش بهای تمام 
شده تولید در فوالد و سایر صنایع، برخورداری از 
محیط مساعد تولید است. نمی توان وام بانکی با 
بهره عملی 30 درصدی به تولیدکننده داد و از 
وی انتظار کاهش قیمت تمام شده و رقابت در 
تولیدکننده  به  توان  نمی  سطح جهانی داشت. 
و  تولید  های  هزینه  پوشش  که  داد  اطمینان 
حمایت از تولیدکنندگان در اجرای طرح هدفمند 
سازی یارانه ها رعایت می شود اما به وعده های 
داده شده عمل نکنیم. انرژی ارزان را از واحدهای 
تولیدی گرفتیم اما چیزی به آنها برنگرداندیم حتی 
یارانه تولید را نیز به آنها تخصیص ندادیم که در 
این رابطه دولت باید برای حمایت از بخش تولید 
سیاست های مناسبی را به بخش های تولیدی 
اختصاص دهد. االن در شرایطی هستیم که از یک 
سو هزینه های تولید در کشور اعم از حامل های 
انرژی و دستمزد نیروی کار افزایش پیدا کرده، 
بهره بانکی هم که بسیار باالتر از متوسط جهانی 
است و از سوی دیگر کاهش تقاضا در صنایعی 
مثل فوالد باعث نزول قیمت های فروش شده 
است. در چنین موقعیتی برای کاهش بهای تمام 
شده تولیدات داخلی باید تعهدات دولت از قبیل 
یارانه  پرداخت  و  پیمانکاران  به  بدهی  پرداخت 
تولید انجام شود و ساختار تامین مالی تولید نیز 
اصالح گردد. همچنین باید واردات با هوشمندی 
بیشتری مدیریت شود چرا که واردات بی رویه 
موجب کاهش درصد طرفیت فعال کارخانجات و 
افزایش بهای تمام شده تولید می شود. در درون 
کارخانجات نیز با افزایش بهره وری وکاهش هزینه 
های باالسری و غیرضروری واحدهای تولیدی می 
توان هزینه های تولید را کاهش داد. در این حوزه 
نقش آموزش بسیار تعیین کننده است. همچنین 
صرفه جویی نسبت به مقیاس هم در شرکتها باید 

مورد توجه قرار گیرد.  

حمیدرضا 
فوالدگر

رئیس کمیسیون 
ویژه حمایت 
از تولید ملی 

مجلس شورای 
اسالمی

رضا رحمانی

رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن 
مجلس شورای 

اسالمی

هزینه های مالی تولید در 
بسیاری از کشورها یک دهم 

ایران هم نیست
 نه فقط در فوالد بلکه در تمام صنایع کاهش 
بهای تمام شده تولید یکی راهکارهای حمایت از 
تولید ملی است و باید مورد توجه جدی تر قرار 
گیرد. متاسفانه قیمت تمام شده کاالی تولید شده 
صنعتی در داخل در برخی حوزه ها از جمله فوالد 
بسیار باال است و با این قیمت کاالی ایرانی توان 
رقابت با کاالی خارجی را ندارد. در واقع به دلیل 
نابسامانی محیط داخلی و بیرونی موثر بر تولید، 
محصوالت تولید داخل در این حوزه ها به نوعی 
غیر رقابتی شده است. برای پاسخ به این سوال که 
چرا چنین اتفاقی افتاده است، باید بررسی کنیم 
که فرآیند تولید در دنیا چه کار کرده و چرا قیمت 
از کشور  تر  پایین  تمام شده در دیگر کشورها 
ماست. در این خصوص بهره وری یک عامل و مواد 
اولیه مرغوب عامل دیگری است که در این بررسی 
نمایان می گردد. در دنیا برای افزایش بهره وری 
به طور مستمر هزینه و فعالیت می کنند و تالش 
دارند که مواد اولیه با کیفیتی تولید و مصرف کنند. 
یعنی نگاه آنها به به تولید به عنوان یک زنجیره 
است و رویکردهای جزیره ای را در تعامالت و 
محاسبات خود وارد نمی کنند. هزینه های مالی 
تولید نیز در بسیاری از کشورها یک دهم ایران 
هم نیست و این مسئله قیمت تمام شده تولید را 
بسیارکاهش می دهد. نظام تامین مالی ایران بانک 
محور است و متاسفانه رویکرد بانک ها در ایران 
تولید محور نیست. فضای کسب و کار و مولفه 
های آن که بانک یکی از اصلی ترین آنها است، 
باید از تولید حمایت کند وگرنه همه اقدامات درون 
بنگاهی تولیدکننده برای کاهش بهای تمام شده 
هدر می رود. در این خصوص بازار سرمایه باید با 
ابزارهای جدید تامین مالی به کمک بانک و البته 
تولید بیاید تا قیمت تمام شده تولیدات داخلی 
پایین بیاید. اقدامات دیگری هم البته الزم است. 
در دنیا بخش هایی مانند انبار را حذف کردند و 
به صورت تولید به موقع )just in time( عمل 
می کنند و بالفاصله محصول تولید شده روانه 
بازار می شود؛ یا برند سازی کرده و در کشورهای 
دیگر بازاریاب استخدام می کنند، اما در ایران یک 
شرکت کوچک می خواهد خودش هم تولید کند و 
هم بفروشد، خوب طبیعی است که کاال گران تمام 

می شود. در هر صورت امیدوارم همه باورکنند که 
در شرایط صلح، تحریم، غیر تحریم و همه شرایط 
باید از تولید ملی کشور حمایت شود؛ زیرا تولید 
و  حمایت  را  ما  شرایط  این  همه  در  که  است 

پشتیبانی خواهد کرد.  
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برای کاهش بهای تمام شده نرخ 
گاز مصرفی فوالد تعدیل شود

در  فاکتورهـا  تریـن  مهـم  از  یکـی   
توسـعه و در سـرمایه گذاری، بـه ویژه االن 
کـه وزارت صنعـت اسـتراتژی بلندمـدت 
طراحـی کـرده اسـت، هزینه تامیـن مالی 
و بـه طـور خـاص تسـهیالت بانکی اسـت 
کـه در کشـور ما بسـیار باالسـت. در ایران 
فقـط نرخ جریمه دیرکرد پرداخت اقسـاط 

تسـهیالت 6 درصد اسـت و نرخ بهره موثر 
بـه بیـش از 30 درصـد می رسـد در حالی 
تسـهیالت  نـرخ  اخیـر  ماه هـای  در  کـه 
بانکـی در چیـن بـه 4/3٥ رسـیده اسـت! 
بدیهـی اسـت کـه با چنیـن هزینـه هایی 
تاثیـر  توانـد  تولیدکننـده فـوالدی نمـی 
زیـادی در کاهش بهای محصـول تولیدی 

خود داشـته باشـد.
از سوی دیگر دو مزیتی که صنعت فوالد 
کشور زمانی از آن بهره می برد یعنی انرژی 
و مواد اولیه ارزان، دیگر در دسترس نیست. 
همان طور که همه می دانند در شرایطی 
که هزینه انرژی و در پی آن هزینه تولید 
فوالد در همه جای دنیا کاهش یافته، در 
را  شدیدی  افزایش  ها  هزینه  این  ایران 
تجربه کرده است. در سال  های 93 و 94 
در حدود 90 درصد به قیمت گاز افزوده 
شد و هزینه برق نیز نزدیک به 70 درصد 
افزایش پیدا کرد. علی رغم این افزایش ها، 
میانگین قیمت فوالد 40 تا ٥0 درصد با 

بنابراین  است.  بوده   مواجه  قیمت  کاهش 
برای کاهش بهای تمام شده فوالد باید از 
راهکارهایی مانند کاهش هزینه انرژی بهره 
گرفت. در حالی که اخیرا اعالم شده که به 
زودی نرخ گاز مصرفی پتروشیمی تعدیل 
خواهد شد، چنین سیاست هایی باید در 
صنعت بزرگی مثل فوالد هم اعمال شود 
چرا که این صنعت یکی از پایه های اقتصاد 

ملی در همه کشورهای دنیا است. 
نکتـه بعـدی، هزینـه تامیـن مـواد اولیـه 
اسـت کـه تاثیر زیادی در بهای تمام شـده 
تولیـد فـوالد دارد و بایـد مـورد بازنگـری 
قـرار بگیـرد. البتـه نبایـد سیاسـت هـای 
حمایتـی وزارتخانـه مثـل کاهـش ضریب 
تعییـن قیمـت گندلـه را نادیـده گرفـت 
ولـی قوانین بهـره مالکانه و حقـوق دولتی 
قابلیـت بررسـی و بازبینـی دوبـاره را دارند 
و الزم اسـت رفتارهای حمایتـی در دوران 
رکـود کنونـی بیشـتر و گسـترده تـر در 
حمایـت از صنعت فـوالد اعمال شـود. 

آموزش نیروی انسانی در اولویت 
قرار گیرد

 بـرای کاهـش بهـای تمـام شـده تولید 
فـوالد می تـوان دو پیشـنهاد داد:

پیشـنهاد اول افزایش راندمان ها و پیشنهاد 
بعـدی کاهش مصارف یا هزینه ها اسـت. 

متاسـفانه اکثر تولیدکنندگان مـا در هر دو 
مـورد از اسـتانداردهای جهانی فاصله دارند. 
ایـن مسـئله بخصـوص در موضـوع انـرژی 
بیشـتر بـه چشـم مـی خـورد. بـرای مثال 
بـرای تولید شـمش هزینه و انـرژی زیادی 
مصـرف مـی شـود تـا شـمش گـرم تولید 
شـود و سـپس هزینه دوباره ای صورت می 

پذیـرد تـا همین شـمش خنـک شـود. در 
حالی که در بسـیاری از کارخانجات دنیا که 
فرآینـد تولیـد پیوسـته ندارند، اجـازه نمی 
دهنـد ایـن انرژی هـدر بـرود و ایـن انرژی 
را بازیافـت و از آن اسـتفاده می کنند. همه 
مـی دانیم کـه مصـارف بـرق، آب، الکترود 
و گاز واحدهایمـان قابلیـت کاهـش دارد و 
اگـر فرآینـد تولیدمـان را مهندسـی مجدد 
کنیـم، مطمئنا بـه رقم هایی بسـیار پایین 
دسـت پیـدا خواهیم کـرد؛ مثـل کاری که 
صنایـع فوالدی بـزرگ دنیا انجـام داده اند. 
در بحـث راندمـان هـم با توجه بـه ظرفیت 
هـای تولیدی کـه داریم بایـد از روش های 
روز دنیـا اسـتفاده کنیم. با اصـالح روش ها 
و فرآینـد هـای قدیم و به روز کـردن آنها و 
همیـن طور آمـوزش کارکنان، مـی توان با 
همیـن تجهیزات و سـرمایه ثابـت، ظرفیت 
هـای تولیـد و بهـره وری را دو برابـر کـرد. 
بـا اسـتفاده از ایـن روش هـا اسـت که می 
تـوان قیمت تمام شـده را کاهـش و توانایی 

رقابت با سـایر کشـورها را افزایـش داد.
نکته دیگـری که راجع بـه آن زیاد صحبت 
مـی شـود و آن را مشـکل صنعـت فـوالد 
ایـران می دانند، عدم اسـتفاده از تکنولوژی 

روز دنیاسـت. بنـده معتقـدم ماشـین آالت 
موجـود در کارخانجـات ایـران بـا توجـه به 
ظرفیـت ها و کارایی کارخانجات ، مناسـب 
صنعـت  اصلـی  مسـئله  ایـن  و  هسـتند 
فـوالد کشـور در حـوزه بهـای تمـام شـده 
بدانیـد کـه  باشـد  نیسـت. شـاید جالـب 
حـدود 2٥ سـال پیـش کـه بـرای خریـد 
ماشـین آالت فـوالد مبارکـه راهـی آلمـان 
شـده بودم،کارکنـان شـرکت فروشـنده بـا 
اسـتفاده از تکنولـوژی ٥0 سـاله و قدیمـی 
خـود، در حـال تولید ماشـین آالت مدرنی 
بودنـد کـه می خواسـتیم بخریـم! مهم این 
اسـت که قبل از خرید تکنولـوژی روز دنیا، 
بایـد آمـوزش هـا و اسـتانداردها را رعایـت 
کنیـم که اثرات بلندمدت آن بیشـتر به کار 

آمد.  خواهنـد 
بنابرایـن به اعتقـاد بنده اگـر کارخانجات و 
واحدهـای تولیـدی آموزش نیروی انسـانی 
خود در راسـتای کسـب اطالعات بـه روز و 
افزایـش راندمـان را در اولویـت دهند؛ قطعا 
باعـث افزایش کارایی نهایـی مجموعه خود 
خواهند شـد. برای دسـتیابی بـه این هدف 
هـم تدوین یک اسـتراتژی مـدون و اصولی 

اهمیت زیـادی دارد.  

مرتضی 
آقاجانی

 مدیرعامل 
MME

سیدحسن 
احمدی

مدیرعامل 
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هزینه های غیر تولیدی باعث افزایش 
بهای تمام شده فوالد ایران می شود

 عوامل یا پارامترهای مشخصی در بهای تمام 
شده فوالد تولیدی تاثیرگذار است از قبیل مواد 
در  انسانی.  نیروی  و  نقل  و  انرژی، حمل  اولیه، 
همه این موارد هم مدعی هستیم که کم ترین 
بها را در بین سایر رقبا داریم. پس واقعا چه اتفاقی 
می افتد که کشوری مثل چین با خرید سنگ 
آهن از ایران و فرآوری آن، به تولید محصوالت 
فوالدی با قیمتی پایین تر از ایران دست پیدا می 
کند؟ چرا با در اختیار داشتن تمام عوامل مورد 

نیاز برای تولید، قیمت تمام شده ما بیش از دیگر 
تولیدکنندگان است؟ چرا در کشورهایی مثل کره 
یا آمریکا که هزینه دستمزد نیروی انسانی بیشتر از 
ایران است، قیمت نهایی محصول پایین تر است؟ 
بیان این مسئله نشان می دهد که عوامل دیگری 
در تولید کشور ما دخیل هستند؛ یعنی نه هزینه 
های فیزیکی بلکه هزینه های مدیریتی و هزینه 
های غیر تولیدی باعث افزایش بهای تمام شده 
محصوالت داخلی می شوند. منظور هزینه هایی 
است که تحت تاثیر عوامل بیرونی است، مانند 
اینکه واحدی به دلیل مسائل سیاسی، اجتماعی 
و امنیتی مجبور است به جای دو هزار نیروی کار 
از هفت یا هشت هزار نیرو برای رفع مشکالت 
امنیتی و اشتغال استان استفاده کند. نمی توان 
تمام انگیزه های مدیریتی و آزادی عمل و اندیشه 
یک مدیر بخش خصوصی را از او گرفت و تولید 
وضعیت  ترین  اقتصادی  با  سفارشی  محصولی 
ممکن را از او درخواست کرد. به نظر نمی رسد 
در چنین شرایطی ذهن و تمرکز مدیر معطوف 
بلکه  شود،  راندمان  افزایش  و  بهتر  تولید  به 
دیگر  ای  حاشیه  و  مرتبط  غیر  موضوع  صدها 
نیز با استراتژی ها و سیاست های مدیر ترکیب 
می شوند. در حالی که در دنیا مدیر یک واحد 
تولیدی به جز تولید و توسعه به موضوع دیگری 

فکر نمی کند.  بنابراین به نظر می رسد رفتارهای 
مدیریتی و تداخالتی که بین بخش خصوصی و 
دولتی در صنعت فوالد کشور وجود دارد یکی از 
عوامل بازدارنده کاهش بهای تمام شده محصوالت 
تولیدی است که متاثر از فضای دولتی اقتصاد 
کشور است. زمانی می توان از مزیت های موجود 
در حوزه های انرژی، نیروی انسانی و مواد اولیه 

بهره برد که فضای مدیریتی متحول شود.  

قیمت تمام شده باید با افزایش ظرفیت 
تولید کاهش یابد 

 با توجه به شرایطی که در سیستم تولید 
عوامل  برخی  هستیم،  آن  شاهد  کشور  فوالد 
داخلی و خارجی می توانند در کنترل قیمت تمام 
شده محصوالت و یا افزایش سود واحد تولیدی 
موثر باشند. از عوامل داخلی تاثیر گذار می توان 
انرژی، مواداولیه در دسترس،  به مواردی مانند 
میزان دستمزد و سربار و مواردی از این دست 
اشاره کرد. همان طور که می دانید صنایع فوالدی 
صنایعی انرژی بر هستند و استفاده از تکنولوژی 
های سطح باال )high tech( که بتوانند میزان 
انرژی مصرفی را کنترل کنند یا برای استفاده در 
شرایط خاص )مثال تابستان ماه که در پیک اوج 
مصرف برق قرار داریم( بتوانند مانع از اختالل در 
معتقدم  بود.  اهمیت خواهد  حائز  تولید شوند، 
حمایت های دولت و نگاه ویژه دولت از این زوایه 

به صنایع می تواند یاری بخش آن ها باشد. 

از عوامل خارجی که در کاهش بهای تولیدات 
رفع  به  توان  می  باشند،  گذار  تاثیر  توانند  می 
تحریم ها و گشایش های بانکی و ترانسفرهای 
مالی اشاره کرد که همه از عواملی هستند که 
شاید در جزء چندان به چشم نیایند ولی نمی 
توان از تاثیراتشان در بهای نهایی محصول تولید 
شده چشم پوشی کرد.نکته دیگری که باید به 
نسبت  اقتصادی  صرفه  موضوع  کرد،  اشاره  آن 
به مقیاس در کارخانجات است. وقتی اعالم می 
شود که به طور مثال تولید زیر یک و نیم تا یک 
میلیون تن در سال برای واحدهای تولیدکننده 
آهن اسفنجی توجیه اقتصادی ندارد، طبیعتا باید 
افزایش ظرفیت تولید در این واحدها در اولویت 
قرار بگیرد و سهم قیمت تمام شده شکسته شود 
و در نتیجه برای تولید افزون تر اقدام شود. چراکه 
توانمندی  باشیم،  داشته  تولید  افزایش  هرچه 
رقابتی بودن بیشتر می شود. ما بازارهای مناسبی 
در اطراف خودمان داریم و کشورهایی مثل عراق، 
سوریه و افغانستان می توانند انگیزه های خوبی 
برای واحدهای تولید کننده فوالد کشور باشند 
فوالد  صنعت  زیرساختی  های  کاستی  اگر  که 
کشوررفع شود؛ منتج به بهبود اوضاع فوالد کشور 

خواهد شد.
و  ثبات  جهت  در  ها  انجمن  فعالیت  و  حضور 
وحدت رویه  صنایع  و هدایت سرمایه گذاری ها 
و فعالیت های تولیدکنندگان در خصوص کاهش 
هزینه ها می تواند به تسریع فرآیند کاهش بهای 
تمام شده در کل صنعت کمک کند. افتراق نظر 
و گام های خودسرانه باید از طریق انجمن ها به 

اشتراک نظر تبدیل شود. 

یارانه انرژی و تسهیالت ارزان قیمت 
چاره مشکل است

در  تکنولوژی  لحاظ  از  نمی رسد  نظر  به   
کشور مشکلی در واحدهای تولیدکننده فوالد 
حوزه  این  فعالین  اکثر  و  باشد  داشته  وجود 
سخت  و  افزاری  نرم  های  فناوری  از  چندان 
افزاری دنیا عقب نیستند. ضمن اینکه در زمینه 
نیروی انسانی هم مشکلی نداریم. پس به نظرم 
اولیه بیش ترین  انرژی و مواد  در بخش های 
اتالف هزینه صورت می گیرد و باید بهای تمام 
قسمت  دو  این  در  را  فوالدی  تولیدات  شده 

مدیریت و تنظیم کرد.
مواد اولیه ای که در داخل کشور تولید می شود، 
فوالد  جهانی  شرایط  از  متاثر  هنوز  متاسفانه 
از  تر  گران  داخلی  اولیه  مواد  یعنی  نیست 
رسد.  فروش می  به  و  تولید می شود  واردات 
البته تولیدکنندگان مواد اولیه نیز ادله خود را 
دارند و معتقدندکه انرژی هزینه باالیی دارد و 
یارانه ای که بابت انرژی قرار بود پرداخت شود، 
بانکی  تسهیالت  فقدان  است.  نشده  پرداخت 
مناسب و ارزان برای تولیدکنندگان نیز عامل 
دیگری در افزایش بهای تمام شده فوالد ایران 
نسبت به سایر رقبای جهانی است. بنابراین اگر 
یارانه انرژی و تسهیالت ارزان قیمت پرداخت 
شده  تمام  بهای  کاهش  شاهد  بالطبع  شود، 
تولید خواهیم بود و قیمت ها را پایین خواهد 

آورد. 
در هـر صـورت اگـر نتوانیـم قیمـت بهـای تمام 
شـده محصـوالت را بـه طـور منطقـی کاهـش 
دهیـم و همچنین محصول رقابتـی و با کیفیت 
پیـدا  را  فرسایشـی  وضعیتـی  کنیـم،  تولیـد 
خواهیـم کـرد کـه باعـث زیـان بـه کل صنعت 

کشـور خواهـد شـد.  

حسن 
الهیاری

رئیس اداره 
فلزات دفتر 

نظارت بر 
کاالهای فلزی و 
معدنی سازمان 
حمایت مصرف 

کنندگان و 
تولیدکنندگان

افشین 
کاتوزیان

 مدیر فروش 
آهن و فوالد 

ارفع

مسعود 
صادقی
 مشاور 

مدیرعامل 
فوالد اکسین 
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مولفه های بیرونی کاهش بهای 
تمام شده اصالح شود

است،  مشخص  آمارها  در  که  طور  همان   
صنعت و بازار فوالد از سال گذشته نزول زیادی 
داشته است. نمودارهای قیمتی از سال پیش در 
شمش و همه محصوالت در حال افول است و این 
نشانه آن است که در دوران رکود شدید تولید به 
نقطه  در  واحدها  اکثر  زیان  و  سر می بریم. سود 
سربه سر است و باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه 
ها شده است که یکی از دالیل آن بهای تمام شده 

باالی این واحدهاست. 
بهای تمام شده به جز فاکتورهای تولیدی، مولفه 

های بیرونی هم دارد. یکی از عوامل تشدید رکود 
فوالدی،  واحدهای  شده  تمام  بهای  افزایش  و 
محصوالت  رویه  بی  ورود  و  گسترده  دامپینگ 
وضع  دلیل  به  که  باشد  می  کشور  به  فوالدی 
تاثیر  برابر آن،  وارداتی مناسب در  تعرفه  نکردن 
شرایط  همین  در  گذاشت.  رکود  این  بر  زیادی 
دامپینگ،  همین  برابر  در  ترکیه  بودیم  شاهد 
نزدیک به 40 درصد عوارض وارداتی فوالد وضع 
وارداتی اصلی  تعرفه های  افزایش  به نظرم  کرد. 
ترین راهکاری است که می توان در این برهه به 

آن تکیه کرد. 
اشاره  به آن  باید  این حوزه  نکته دیگری که در 
کرد، تعلق نگرفتن یارانه به بخش تولید بود که 
باعث افزایش هزینه های حامل های انرژی و دیگر 
قبل  تولیدی شد. چنانکه  واحدهای  هزینه های 
از طرح هدفمندسازی یارانه ها، واحد ما 70 الی 
80  میلیون تومان هزینه برق داشت ولی االن این 
رقم به 2٥0 میلیون رسیده است و موجب افزایش 
هزینه های تولید در بخش خصوصی شده است. 
در کنار این مسئله باید به موضوع مالیات نیز اشاره 
کرد که فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد 
می کند. به نظرم معافیت های مالیاتی کارشناسی 
شده و خاص، برای تولیدکنندگان که در شرایط 
رکود به سر می برند، به کاهش بهای تمام شده 
وقتی  کرد.  خواهد  کمک  واحدها  این  رونق  و 

وضعیت تولید و عرضه فوالد، در شرایط بحرانی 
با  باید متناسب  نیز  برد؛ اخذ مالیات  به سر می 
این اوضاع باشد و شاید پیشنهاداتی مثل استمهال 
ساله کمک  یک  مثال  زمانی  مدت  برای  مالیاتی 

حالی برای تولیدکنندگان فوالد باشد.
همچنین نرخ تسهیالتی باال با رقم 24 درصد نه 
تنها کمکی به تولیدکننده نخواهد کرد بلکه در 
او سخت و نفس گیر  برای  را  بلند مدت شرایط 
در شرایطی که سرمایه در گردش،  کرد.  خواهد 
را  خصوصی  بخش  تولیدکنندگان  مشکِل  عمده 
تشکیل می دهد بالطبع ارائه چنین تسهیالتی با 
نرخ بهره ای در حد 24 تا 30 درصد کارخانجات 
را از کسب این تسهیالت منصرف می کند. به هر 
حال در شرایطی که عدم تخصیص بودجه مناسب 
به پروژه های عمرانی و در نتیجه افت ساخت و 
در  نقدینگی  کمبود  و هم چنین  در کشور  ساز 
کشور باعث رکود در صنعت فوالد شده است، به 
نظرم دولت باید تدابیری بیندیشد که با حمایت 
تمام  بهای  کاهش  و  واقعی  کنندگان  تولید  از 
شده تولیدات آنها، ضرر این بحران را به حداقل 
برساند. کارخانجات دولتی نیز نباید تشدید کننده 
برخی  هستیم  شاهد  چنانکه  باشند،  بحران  این 
با  از واحدهای فوالدی با عرضه محصوالت خود 
قیمتی پایین تر از بازار به نوعی دامپینگ داخلی 

ایجاد کرده اند.  

مهرتاش 
حنیفی

مدیر عامل 
فوالد سازان 

جم

مدل اقتصادی چین مبنای کاهش بهای 
تمام شده قرار گیرد

از  ترکیبي  ایران  امروز  و کار   مدیریت کسب 
مدیریت وظیفه اي و مکانیکي و سنتي و به دور از  
هرگونه خرد جمعي ، حزبي و عقالنیت سود محوري 
غربي مي باشد . مدیریت امروز ایران در صنعت فوالد 
متکي  بر دانش خارج بوده و دانش داخلي و استفاده 
از سطوح دانش بنیان و علمي اساتید و دانشگاه در 
صنعت فوالد بسیار کمرنگ مي نماید ضمن آنکه 
عدم وجود مولفه های موثری همچون ثبات و آرامش 
سیاسي، گشایش هاي تدریجي اجتماعي، بسط و 
توسعه وحدت و یکپارچگي ملي، ایجاد فضاي اعتماد 
و همکاري با همسایگان و هم صنفان و تنش زدایي 
در مقایسات بین المللي هزینه تمام شده مواد اولیه و 
محصول را به طور چشم گیری افزایش داده است. از 
جمله دیگر پارامترهاي موثر در افزایش هزینه تولید 
می توان عوامل محیطي و دولتي از قبیل اخذ مالیات 
هاي ناعادالنه در بخش های معدن، تولید و فروش از 

قبیل مالیات هاي عملکرد و تکلیفي و ارزش افزوده و 
متمم و تجمیع آن را نام برد. دالیل دیگر نیز از قبیل 
عدم انطباق پولي و اقتصادي ، دخالت فرآیندهاي 
فوالد، عدم مدیریت  بدنه  و سیاسي در  اجتماعي 
بهینه مصرف انرژي و نیروي انساني، عدم مدیریت 
در سیستم و شالوده سازمان هاي بزرگ دولتي و 
باال دستي صنایع فوالد ، عدم بررسي و راهکارهاي 
افزایش صادرات به دور از تنش هاي سیاسي و به 
و  خارجي  گذاري  سرمایه  جذب  عدم  آن  دنبال 
ناامني  و  ایران  اقتصاد  پیکره  در  ستیزي  سرمایه 
سرمایه گذاری موجب وارد آمدن آسیب اجتماعي 
در پیکره صنعت فوالد و افزایش هزینه تولید و بهاي 
تمام شده محصوالت شده است. همچنین دامپینگ 
و روش تولیدات دانش بنیان کشورهاي همسایه و 
سیاست هاي تشویقي دولت آن کشورها در رابطه با 
صادرات محصوالت فوالدي خود سبب خروج صنعت 
فوالد ایران از بازار صادرات گردیده و به تبعیت آن 
رکود و خواب سرمایه و افزایش هزینه ها از قبیل 
استهالک و سود بانکي بسیار باال در ایران و تورم 
سالیانه دستمزد نیز مزید بر علت خواهد بود .لذا 
لزوم و نحوه ایجاد اصالحات و تغییر ساختار در نظام 
صنعت را مي توان در قالب چند سوال و پاسخ به آنها 

در صنعت چین برشمرد:
علت پایین بودن قیمت تمام شده محصوالت . 1

کشور چین چیست ؟ )سوال اصلی(
 آیا اقتصاد دولتي و بدنه حجیم دولت به نفع . 2

مردم است ؟ 
اگر ساختار دولت ناکارآمد است ، راه حل آن . 3

چیست ؟ 
تورم نیروي انساني در ساختار اقتصادي به . 4

کجا خواهد انجامید ؟

چگونه مي توان فناوري سنتي و فرسوده را . ٥
با تکنولوژي و مدیریت روز آمد اصالح کرد ؟

و . 6 ارتباطات  اطالعات،  توانایي،  مدیریت، 
سرمایه هاي ایرانیان خارج از کشور و سایر 
ملت را چگونه مي توان به ایران  متصل کرد؟
محیط رقابتي فضاي کسب و کار در شرایط رشد 
مبتني بر دانش، تأکید بر حل مسئله ، احترام به 
گروهي  هاي  فعالیت  تشویق  نوآوري،  و  خالقیت 
و احترام به خرد جمعي و حزبي، عدم اطمینان به 
خارجي ها و قدرت واگیري و کپي برداري بسیار باال 
از ویژگی های مدل توسعه اقتصادی چین مي باشد 
که سبب کاهش هزینه هاي تولید و به دنبال آن 
قیمت تمام شده پایین محصول و تسخیر بازار و قلب 
و ذهن مشتریان ) برند (گردیده است.  لذا به کارگیري 
خالصه راهکارهاي سیاسي ، اجتماعي ، اقتصادي در 
جهت بهره وري مناسب و کاهش هزینه هاي تولید و 
رونق و شکوفایي صنعت فوالد در برهه فعلي به بکار 

گیري و رعایت پارامترهاي ذیل بستگي دارد :
1- رشد هدفمند و برنامه ریزي شده  2- مدیریت 
هوشمند و ساختار یافته حزبي  3- اصالح قوانین و 
همسان سازي مقررات   4- جذب توان ها و سرمایه 
و مدیریت خارجي  ٥- تقویت مراکز تحقیق و توسعه  
6- ایجاد زیر ساخت هاي  توسعه  7- ایجاد زیر 
و  فعال  دیپلماسي   -8 تحقیقاتي   هاي  ساخت 
مسالمت آمیز  9 – متوازن سازي قیمت ها  10 – 
ادغام و یکي شدن شرکتها  11- اثر بخشي عوامل 
مربوط به تبلیغات  12- جهاني شدن و بین المللي 
شدن بازارها   13- تمایز در محصول  14- بهبود 
سیستم هاي اطالعات مشتریان  1٥- بهره برداري 
درست از اینترنت و فضاي الکترونیک و ایجاد برند 

مناسب و ایراني    

سید احمد 
رضوي نیک

مدیر عامل و 
رئیس هیئت 
مدیره نیک 
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توسعه فراوری سنگ آهن؛ راهکار 
کاهش بهای تمام شده فوالد

 به اعتقاد بنده بهترین راهکار پایدار موجود 
برای کاهش بهای تمام شده تولید فوالد، توسعه 
در  است.  کشور  در  خام  آهن  سنگ  فرآوری 
حالی که طرح های فوالدی کشور تقریبا راکد 
هستند و پیشرفت فیزیکی کمی دارند، راه اندازی 
کارخانه هایی که سنگ آهن خام را فراوری کنند 
می تواند برای صنعت فوالد کشور بسیار مثمر ثمر 
باشد و کشور را از نیاز به مواد اولیه وارداتی مثل 
گندله بی نیاز کند. از نظر تکنولوژیک، کارخانجات 
بروزرسانی  به  نیاز  که  در کشور هستند  زیادی 
دارند و حتی واحدهایی هستند که اخیرا به بهره 
برداری رسیده اند اما از تکنولوژی های قدیمی 
باعث  که  مواردی  از  یکی  می کنند.  استفاده 
افزایش هزینه های تولید می شود، هزینه تعمیرات 
و نگهداری چنین خطوطی است. بدیهی است 
که بروزرسانی و نوسازی چنین واحدهایی باعث 
کاهش بهای تمام شده تولید محصوالت خواهد 
شد. همچنین با توجه به اینکه در بخش صنایع 
باالدستی فوالد سرمایه گذاری ناچیزی در کشور 
صورت گرفته است، مسیر بسیار طوالنی در پیش 
داریم تا به حد استانداردهای مصرف در دنیا برسیم. 
بنابراین باید مشوق هایی در نظر گرفته شود تا 
فعاالن سنگ آهنی بیشتر به حوزه فراوری ورود 
کنند و سرمایه گذاری های بیشتری در این حوزه 

صورت گیرد. 
یکی از راهکارهایی که به طور غیر مستقیم کاهش 
هزینه های تولید را در پی دارد، مدیریت واردات 
کمبود  ما،  مثل  واحدهایی  اصلی  است. مشکل 
شدید  دامپینگ  با  که  تقاضاست  حد  از  بیش 
چین هم همراه شده است. دامپینگی که در آن 
فروشنده قیمت محصوالتش را با قیمت درخواستی 
مصرف کننده تعیین می کند و فقط به فکر عرضه و 
فروش محصوالت خود با حمایت همه جانبه دولت 
چین است. در چنین شرایطی رقابت بسیار سخت 
و طاقت فرسا شده است و اگر چنین روندی را 
در پیش بگیریم، دور از نظر نخواهد بود که سال 
با تعداد بی شماری واحد ورشکسته روبرو  دیگر 
شویم و شرایط اسفناک تر شود. پس بهتر است که 
با حمایت های بیشتر و همه جانبه تر و با یک 
همت همگانی سعی در رفع موانع و بهبود اوضاع 

کنیم. 

اقدامات موثر برکاهش بهای 
تمام شده از جانب مسئولین و 

تولیدکنندگان
 هر تولیدکننده با توجه به شرایط خاص واحد 
تولیدی خود و موقعیت و محل استقرار و فاصله تا 
بازار هدف و شیوه تولید و روش نگهداری و نحوه 
بسته بندی و عرضه و بسیاری از عوامل دیگر می 
تواند قیمت تمام شده خود را به قابلیت و توان 
رقابت پذیری یا عدم آن برساند . کاهش قیمت 
تمام شده محصوالت نهایی هنر مدیریت است که 
براساس تجربه و علم و آگاهی از قیمت مواد اولیه 
، بهای کاالهای واسطه ، کنترل هزینه های تولید 
و سربار می توان به شرایط مطلوب دست یافت .

در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور ما ، عوامل 
متعددی بر قیمت تمام شده اثرگذارند که بعضاً 
تولیدی  واحد  در  مدیریت  اعمال  با  توانند  می 
اختیار  از  خارج  دیگر  بعضی  اما  شوند  کنترل 
کارآفرینان و مدیران بوده و کنترل آنها بایستی 
با اقدامات دولت و یا سایر عوامل خارج از سیستم 

تولید صورت بپذیرد. 
مساعدت  و  تالش  با  توانند  می  زیر  عوامل 
مسئولین کشور در قیمت تمام شده محصوالت 

اثر مثبت گذارند:
ایجاد امکانات زیر بنایی و مورد نیاز برای . 1

توسعه صنعت به خصوص فوالد 
مساعدت و همکاری در ایجاد واحدهای . 2

باالدستی به منظور تأمین مواد اولیه ارزان 
تر و فرآوری مواد معدنی و مواد واسطه

انرژی . 3 و  سوخت  بهای  در  تجدیدنظر 
مصرفی صنایع و از جمله صنعت فوالد به 

عنوان یک صنعت انرژی بر 
تعدیل نرخ سود تسهیالت از جمله تأمین . 4

تولیدی  واحدهای  گردش  در  سرمایه 
برای مدت طوالنی تر از یکسال و با نرخ 
سود مناسب. بدیهی است در حال حاضر 
تولید کاالهای  برای  نرخ سود تسهیالت 
صادراتی در کشور ما با کشورهای رقیب 
به طوری که  تفاوت بسیار فاحشی دارد 
عرصه را بر صادرکننده تنگ کرده و امکان 
رقابت را تا حدودی از وی سلب کرده است.

پرداخت مطالبات واحدهای تولیدی توسط . ٥
سازمان های دولتی بدهکار از جمله بدهی 

ادارات امور مالیاتی بابت مالیات بر ارزش 
افزوده کاالهای صادر شده سنوات قبل . 
مسلماً برگشت این مطالبات امکان تولید با 
ظرفیت بیشتر را برای تولید کننده فراهم 
خواهد نمود و با تقسیم شدن بخشی از 
هزینه ها قیمت تمام شده کاهش خواهد 
یافت . ضمن اینکه تولیدکنندگان بخشی 
از سرمایه خود را بدون سود و بهره تأمین 

می کنند .
اما مدیران واحدهای تولیدی و صنعتگران مجرب 
قادر  تجربه  با  فوالدسازان  خصوص  به  آگاه  و 
خواهند بود در موارد زیر راهکارهای مناسب برای 

کاهش بهای تمام شده بیابند: 
اجرای روش های مناسب علمی به منظور . 1

افزایش بهره وری
کنترل نیروی انسانی و پرهیز از بکارگیری . 2

کارکنان زائد و ناکارآمد 
داخل . 3 در  تشویقی  های  روش  اعمال 

واحد تولیدی به منظور کاهش ضایعات و 
جلوگیری از افت تولید

های . 4 شیوه  و  دقیق  های  کنترل  اعمال 
نظارتی برای کاهش هزینه های سربار

باال بردن راندمان تولید محصول نهایی تا . ٥
حد رسیدن به نسبت معقول از ظرفیت 

اسمی
بررسی میدانی بازار مصرف کاالی تولیدی . 6

و یافتن نزدیک ترین مشتریان به منظور 
کاهش هزینه حمل

استمرار در بازاریابی از طریق به کارگیری . 7
بازارهای  جستجوگر  و  ماهر  بازاریابان 
خارجی و افزایش صادرات به خصوص در 

کشورهای همجوار
نظارت در مصرف قطعات یدکی و سرویس . 8

آالت  ماشین  و  ها  دستگاه  منظم  های 
تولیدی

تبادل نظر با کارشناسان و حتی همکاران . 9
صنعت فوالد و اطالع از شیوه های عملی 

معرفی شده در کاهش ضایعات
بهره گیری از مشاوران توانمند و خوش . 10

فکر به منظور کسب نظرات مفید و مؤثر 
در افزایش راندمان تولید و ارتقاء بهره وری 

و کاهش قیمت تمام شده 
سازندگی  اراده  امید  و  تدبیر  دولت  که  اکنون 
اقتصاد کشور را دارد و به طور جدی به مشکالت 
هموار  درصدد  و  پردازد  می  تولید  و  صنعت 
نمودن راه برای صنایع داخلی است بهتر است 
واردات  بر  را  راه  فوالد  از صنعت  برای حمایت 
های  تعرفه  اعمال  با  خارجی  مشابه  کاالهای 
گمرکی  تعرفه  ابزار  ببندد.  مناسب  گمرکی 
مسلماً مناسب ترین وسلیه برای حمایت از صنایع 
کوچک است تا زمانی که سایر موانع را از مسیر 

تولید داخلی حذف کنیم .
امید است هم به این مهم توجه شود و هم در 
برنامه ششم توسعه سیاست های حمایتی قوی تر 

اعمال گردد . 

منصور ذکایی
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�با�توجه�به�کاهش�تقاضــا�در�بازار�فوالد�و�افت�
شاخص�های�بورس،�هم�اکنون�وضعیت�
عرضه�فوالد�در�بورس�کاال�را�چگونه�می�

بینید؟
در خصوص وضعیت عرضه فوالد در بورس کاال ما 
چند گروه محصوالت فوالدی داریم که در همه 
این گروه ها با وجود رکودی که در عرضه جهانی 
و بازار داخلی شاهدیم، عرضه های خوبی داریم. 
دو شــرکت بزرگ فوالدی عضو انجمن فوالد، با 
عرضه محصوالت مشخصی مانند شمش فوالد، 

عرضــه های خوبی دارند ولی خریداران به دلیل رکود موجود رغبت 
چندانی نشــان نمی دهند. در این شرایط عرضه کننده ها باید برای 
اینکه از بازار خارج نشوند، عرضه های متناوب خود را در بورس انجام 
دهند چرا که پیوســتگی عرضه به خودی خود ایجاد کننده یک بار 

روانی مثبت در بازار است. 
نگاهی که به بورس در همه جای دنیا وجود دارد این است که بورس 
جایی است که محصول همیشه وجود دارد ولی تقاضا به شرایط خاص 
بازار بستگی دارد. االن هم به خاطر رکود موجود در صنعت فوالد که 

دالیل خاص خود را دارد این تقاضا کاهش پیدا کرده است.
�بورس�کاال�چه�برنامه�هایی�برای�تحریک�تقاضا�

در�بین�خریداران�محصوالت�فوالدی�دارد؟
بورس کاال برنامه هایی برای ایجاد تقاضا برای محصوالت فوالدی دارد 
که یکی از این برنامه ها ارائه تسهیالت مالی مناسب است. برنامه دولت 
هم این است که تولیدات به مصرف کنندگان واقعی و به تولیدکنندگان 
صنایع پایین دســتی عرضه شود و از فروش محصوالت به بازارهایی 
که باعث واســطه گری و تالطم قیمت ها می شود، جلوگیری شود. 
بنابراین سعی داریم تسهیالت را نیز در همین راستا ساماندهی کنیم. 

با بانک ها مذاکراتی انجام شده تا واحدهایی که از طریق بورس کاال 
برای عرضه و فروش محصوالتشان اقدام می کنند، 
تســهیالتی اعطا شــود. قطعا فرایند احراز هویت و 
شناســایی خریداران شرایط سخت گیرانه و دقیقی 
اســت و هم بانک ها و هم تولیدکنندگان می توانند 
یقین داشته باشند که خریدارانی که به دنبال تامین 
مالی هستند، مصرف کنندگان پایین دستی هستند 
و تســهیالت شان هدفمند به سمت تولید روانه می 
شود.در همه جای دنیا برای اینکه محصولی به فروش 
برسد، خدمات مالی به خریدار عرضه می شود. برای 
مثال در بحث خــودرو، می بینیم که خدمات مالی گوناگونی مانند 
لیزینگ، اجاره و امثالهم به خریدار ارائه می شــود. ایجاد آپشن برای 
مشتری باعث رغبت بیش تر مصرف کننده برای خرید آن محصول 
می شود. بنابراین وقتی برای فروش محصولی آپشن های مختلفی در 
نظر گرفته شــود و از تامین گران مالی آن محصول استفاده شود در 
نتیجه به فروش بیش تری دســت خواهیم یافت. در اینجا می توان 
گفت بورس کاال فضایی اســت که بین تولیدکننده، مصرف کننده، 

واسطه گر ، بانک و خدمات دهندگان دیگر ارتباط ایجاد می کند. 
�االن�مهمتریــن�نقش�و�کارکــرد�خدماتی�بازار�

سرمایه�برای�صنعت�فوالد�چیست؟�
خب ما در بورس کاال به عنوان بازار سرمایه بایستی برای بخش واقعی 
صنعت، بازار مالی مناســبی را شکل دهیم. یعنی ایجاد ارتباط بین 
بخش واقعی صنعت فوالد و بخش مالی این صنعت. هر صنعتی هم 

برای ایجاد این ارتباط ویژگی های خودش را دارد. 
بــه طور مثال LME نماد بازار فوالد جهان اســت و حجم معامالت 
مشــتقه ای که در این بازار انجام می شود چندین برابر بازار نقدی 
است؛ چرا که معامالت مشتقه کمک می کند تا کشف نرخ دائم در 

مدیرعامل بورس کاالی ایران در گفتگو با »چیالن« عنوان کرد:

اتصال بین بازار مالی و بازار واقعی 
فوالد از طریق بورس کاال

موضوعات پرکشــمکش و دامنه داری هماننــد ورود تولیدکنندگان فوالد به بورس و ســواالت متعددی که 
فوالدسازان و سایر زنجیره های تولید فوالد در خصوص مزایا و کارکرد حضور در بورس دارند، ما را به سمت یک 
گفتگوی اختصاصی با دکتر حامد ســلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران سوق داد. ایشان با تعامل بسیار 
خوبی که با نشــریه تولیدکنندگان فوالد برقرار کردند به ابزارهای مالی بورس در بازار فوالد، ایجاد تقاضا برای 
محصوالت فوالدی، اوراق های ســلف برای فوالدی ها و موضوعات متعددی که در ادامه خواهید خواند اشاره 
کردند.  امیدواریم با تعامل خوبی که بین نشریه چیالن به عنوان تریبون رسانه ای انجمن تولیدکنندگان فوالد و 

بورس کاال برقرار شده،  ابهامات و سواالت بورسی تولیدکنندگان و فعاالن فوالد پاسخی مناسبی بگیرد.
  پیمان مرادی

چرا نباید در بورس های 
 LME  کشور ما نیز مانند

تولیدکننده، مصرف کننده و 
واسطه گر بهره ببرند؟

بورس
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این بازار صــورت بگیرد و کل عرضه در برابر 
کل تقاضا قرار بگیرد. ضمن اینکه پوشــش 
دهندگان ریسک )که یا تولیدکنندگان هستند 
یا مصرف کننــدگان( می توانند با حضور در 
این بازار و گرفتن موقعیت، ریسک خودشان 
را کاهش بدهند. در واقع زمانی که بازار مالی 
 LME را با بازارهای واقعی پیوند دهید آن وقت است که فضایی مانند

بوجود می آید و می تواند مرجع تعیین کننده قیمت باشد.
�این�کاهش�ریسک�چگونه�انجام�می�گیرد؟�

فرض کنید یک شرکت تولیدی شمش فوالد که نگران کاهش قیمت 
شــمش در آینده می باشد، موقعیتی)موقعیت فروش( در معامالت 
قراردادهای آتی برای زمان معینی در آینده می گیرد و بر اساس این 
موقعیت متعهد می شود که با قیمت مشخصی کاالی تولید شده اش 
را در آینده به خریدار مشــخصی تحویل دهد و پولی را هم به عنوان 
وجه تضمین )margin( در اختیار اتاق پایاپای بورس قرار می دهد. 
این تولید کننده نگران کاهش قیمت است و برنامه ریزی تولیدش را 
این گونه پایدار می کند. چنین شرایطی برای مصرف کننده نیز وجود 
دارد تا قیمت خرید خود را اینگونه ثابت و معین کند و در واقع این دو 

در حال پوشش دادن ریسک خود هستند.
در بازار مشتقه ) شامل معامالت آتی و اختیار معامله( موقعیتی فراهم 
می شود تا تولیدکننده و مصرف کننده و گروه های دیگری نیز وارد 
شوند. گروه هایی که به عنوان واسطه از آنها نامبرده می شود و آنها 
را مخل سیاست های اقتصادی می دانیم می توانند در بازارهای مالی 
فعالیت داشــته باشند و حتی سود آور باشند. در واقع واسطه فردی 
اســت که با در اختیار داشــتن پول، به دنبال این است تا با خرید و 
فروش یک کاال سود کسب کند. نگاهی که در کشور وجود دارد این 
بوده که واســطه ها را موجــودات مضری تلقی می کردیم که باعث 
خدشه دار شدن اقتصاد کشور هستند و همیشه سعی در حذف آن 
ها داشته ایم. در حالی که راهی برای جلوگیری یا حذف این گروه در 

بازار نیست ولی می توان از آنها بهره برد!
�واسطه�گرها�چگونه�می�توانند�در�

بازارهای�مالی�مفید�باشند؟
در اقتصاد مدرن کشورهای پیشرفته از واسطه ها 
در جهت مفید اســتفاده می شود، به گونه ای که 
با ایجاد یک نظام ســاختار یافته و هدفمند به آن 
ها گفته می شود که پول شان را چگونه کانالیزه یا 
مورد استفاده قرار دهند تا هم آنها از سود و منفعت 
شان برخوردار شوند و هم این منابع مالی به سمت 
تولید روانه شود. واسطه ها وارد بازار مالی می شوند 

و با توجه به پیش بینی هایی که از روند قیمت دارایی ها دارند با گرفتن 
موقعیت هم خودشان سود می برد و هم به نقدشوندگی بازار کمک 
می کنند. از طرفی چون حضور واسطه ها را از طریق بازار مشتقه در 
بورس به سمت بازارهای مالی کانالیزه می کنیم عمالً تأثیر منفی که 
در شرایط مازاد تقاضا بر کاالی فیزیکی موجود در اقتصاد دارند دیگر 
در اینجا وجود نخواهد داشــت.  بازار جایی است که همیشه در آن 
جنس یافت می شــود و همیشه این امکان باید برای خریدار وجود 
داشته باشد که از طریق آن بازار دست به خرید بزند؛ پس واسطه ها 
کاری می کنند تا همیشه عرضه و تقاضا برای یک  کاال در بازار موجود 
باشد. دالل ها وقتی وارد بازار مالی می شوند به نام سفته باز شناخته 

می شــوند و برخالف آنچه که عوام سفته باز را مضر می دانند ولی 
در بازارهای مالی سفته باز بسیار موثر و مفید تلقی می شود. یکی از 
علل موثر در کشورهایی با اقتصاد قوی، وجود بازارهای مالی قدرتمند 
است. برای مثال کشورهایی همچون سنگاپور یا هنگ کنگ از نظر 
سرمایه های خدادادی بســیار ضعیف هستند ولی به دلیل داشتن 
بازارهای مالی قوی اقتصاد قدرتمندی دارند و در اقتصاد جهانی نقش 
پررنگی دارند. وقتی بازاری همیشه تابلوی فعال داشته باشد، خریدار 
و فروشنده برای قیمت گیری به آن مراجعه می کنند و همین تقابل 

دیدگاه ها در بازار است که منجر به کشف قیمت در بازار می شود.
�اوراق�ســلف�عادی�و�اوراق�ســلف�موازی�چه�

کاربردی�در�معامالت�فوالدی�بورس�کاال�دارند؟
در حال حاضر بازار نقدی )اسپات مارکت( و سلف 
برای معامالت گروه  فوالدی در بورس کاالی ایران 
وجود دارد. در معامالت سلف عادی، تولیدکننده ای 
)مثالً تولید کننده تیرآهن( محصوالتش را برای 6 
ماه آینده پیش فروش می کند، با این کار تا 6 ماه 
آینده برنامه دقیق تولید خواهد داشت. حال فرض 
کنید در بازار میلگرد رونق ایجاد می شود و همین 
شــرکت که در حال تولید تیرآهن است، خواهان 
تولید میلگرد می شود. معامالت سلف موازی این 
امکان را به تولیدکننده می دهد که در این شــرایط با جمع آوری و 
خرید تمامی اوراق ســلفی که در زمان انتشار در بازار فروخته است 
)چون اوراق بهادار است به سادگی در بازار ثانویه قابل خرید است( به 
تولید محصول مورد نظر خود یعنی میلگرد بپردازد. و دیگری تعهدی 

برای تحویل تیرآهن نداشته باشد. 
نحوه انتشار اوراق سلف موازی استاندارد بدین صورت است که عرضه 
کننده اوراقی را منتشــر می کند که بیانگر این است که طی مدت 
زمانــی خاص، مقدار معینی محصول به خریــدار اوراق ارائه خواهد 
داد. بنابراین هرکس این اوراق را داشــته باشــد بدین معناست که 
این محصول را در مدت زمان آتی خریداری کرده اســت. این سلف 

دالل ها وقتی وارد بازار مالی 
می شوند به نام سفته باز 

شناخته می شوند و برخالف 
آنچه که عوام سفته باز را مضر 

می دانند ولی در بازارهای 
مالی سفته باز بسیار مفید 

تلقی می شود.

با بانک ها مذاکراتی انجام 
شده تا واحدهایی که از طریق 

بورس کاال برای عرضه و 
فروش محصوالتشان اقدام می 

کنند، تسهیالتی اعطا شود.
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عادی اســت. موازی بودن سلف بدین معناست که در بازار ثانویه نیز 
این اوراق قابل معامله اســت. وقتی صحبت از معامله می شود، پای 
قیمت نیز باز می شود و این یعنی کشف قیمت.جالب است که سلف 
مــوازی در ایران با دو مدل اختیار معامله یعنی اختیار خرید تبعی و 
اختیار فروش تبعی )embedded put option( ترکیب شده و باعث 
محدودیت ریســک تولیدکننده خواهد شد. یعنی اگر قیمت کاالی 
عرضه شده توسط تولیدکننده، از حد مشخصی در سررسید تحویل 
آن، افزایش پیدا کند، این اختیار به تولیدکننده داده خواهد شــد تا 
با قیمت معینی که همان قیمت اختیار خرید تبعی است امکان به 
بازخرید اوراق ســلف در بازار کند و در ادامه محصولش را به قیمت 
روز در بازار بفروشد. یکی دیگر از ویژگی های سلف موازی استاندارد 
در بورس کاال، توانایی تسویه نقدی )cash settlement( است. بدین 
معنا که در برابر تعهداتی که طرفین به یکدیگر در برابر عرضه یا خرید 
محصولی داده اند، این امکان وجود دارد که بدون تسویه فیزیکی، سود 
و زیان محصول در زمان عرضه یا خرید را حساب کرده و با یکدیگر 

به تسویه نقدی بپردازند. 
�برای�کشف�واقعی�قیمت�های�فوالد�در�بازارهای�

مالی�چه�باید�کرد؟
زمانی می توانیم بگوییم کشف قیمت واقعی صورت می گیرد که کل 
عرضه در برابر کل تقاضا قرار بگیرد. بنابراین وقتی محصوالت وارداتی 

از کانال رســمی وارد کشور می شوند باید ملزم به 
فروش در بورس شــوند تا قیمت ها واقعی شوند و 
الــزام به عرضه در بورس تنها بــا الزامات قانونی و 

نظارت و ضمانت اجرایی انجام می شود. 
�آیا�بازارهای�مالی�در�سیاســت�
گذاری�و�رفتارهای�بازار�می�توانند�تاثیری�

داشته�باشند؟
بورس کاال بازاری رسمی و متمرکز است که در آن 

نظارت بر خرید و فروش محصوالت انجام می گیرد. پس وقتی تمام 
عرضه و تقاضای فوالد در فضایی رسمی مثل بورس کاال انجام پذیرد 
بدیهی است که توانایی نظارت بر آن، پیدا کردن مشکالت و سیاست 
گذاری های مربوطه به آن و تمام رفتارهای بازار فوالد را می توان در 
آن مورد مشــاهده قرار داد. بورس کاال این توانایی را بوجود می آورد 
که بصیرتی فراتر از بازار در اختیار سیاســت گذاران، تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان قــرار گیرد تا در برابر رفتارهای آتی بازار قابلیت 
واکنش ســریع تر و مناسب تر داشته باشند. وقتی توانایی نظارت بر 
بازار بصورت تمام و کمال وجود داشته باشد، تصمیم ها دیگر مقطعی 
نخواهند بود و برای اهداف کوتاه مدت اتخاذ نخواهند شد. بورس کاال 
این توانایی را بوجود می آورد تا تصمیمات آینده نگرانه اتخاذ شوند و 
اثرات و پیامدهای همین تصمیمات نیز در همان بازار متمرکز نمایان 
خواهند شد. نیاز به وجود بازاری متشکل و متمرکز با قوانین مناسب 
که ورود و خروج آن را کنترل کند و کامال شــفاف باشــد در دنیای 
مدرن اقتصاد اثبات شده است. امکان نظارت صحیح و سریع در این 
بازار برای همه اعم از خریدار، فروشنده، تولیدکننده و سیاست گذار 
و حتی واسطه گر منفعت خواهد داشت. این ویژگی بورس کاالست. 
�بــورس�کاال�چگونه�می�تواند�بــا�بازارهای�بین�
المللی�ارتباط�داشته�باشد�و�آیا�در�زمینه�توسعه�صادرات�

تاثیرگذار�است؟
یکی از خــواص بازارهای مالی ارتباط با بازارهای خارجی اســت و 

بسیاری از شرکت های عرضه کننده محصول، توانایی فروش و عرضه 
محصوالتشان در بازارهای بین المللی را در بازارهای مالی مثل بورس 

کاال پیدا می کنند. 
�آیا�بورس�کاال�می�تواند�در�شفاف�سازی�مالیاتی�

اثرگذار�باشد؟
از آنجایــی که در بورس کاال عالوه بر اطالعات مالی عرضه کننده 
و خریــدار، اطالعات خرید و فروش محصوالت ثبت می شــود، و 
حتی یکی از قوانین تحویل جنس یا کاال، تســویه حساب مالیات 
بر ارزش افزوده معامله انجام شــده توســط خریدار اســت که به 
صورت اتوماتیک باعث شــفافیت مالیاتی خواهد شد و هیچ گونه 
فــرار مالیاتی در این بازار وجود ندارد. همچنین بانک ها هم برای 
اعطای تسهیالت شان می توانند از طریق بورس کاال تولیدکننده 
واقعی را شناسایی کنند، چراکه یکی از معضالت اصلی بانک ها در 
اعطای تسهیالت این است که تسهیالت ارائه شده شان صرف آن 
فعالیتی که به خاطرش وام یا تسهیالت داده شده نمی شود. ولی 
در بورس کاال عالوه بر تمام اطالعات هویتی، صورت حساب های 
مالی و مالیاتی از افراد حقیقی و حقوقی اخذ می شود و این شفاف 

سازی بروز رسانی هم می شود. 
�آیــا�شــرایط�حضــور�در�بــورس�کاال�برای�

تولیدکنندگان�فوالدی�تغییری�کرده�است؟
تمامی تولیدکننــدگان محصوالت فوالدی امکان 
حضور در بورس کاال را دارا هستند و هیچ شرایط 
خاصی برای حضور در این فضا وجود ندارد. واحدها 
و شرکت هایی که خواهان برنامه ریزی آینده نگرانه 
برای تولید و فروش محصوالت خود هستند و یا به 
دنبال تامین مالی هســتند می توانند در این بازار 
حضور داشته باشد. در کنار این در بازارهای فرعی 
بورس این قابلیت وجود دارد تا عرضه محصوالتی 
مثل قراضه که نیازمند انجام مزایده هســتند، صورت پذیرد و عالوه 
بر فرایند کشــف قیمت آن، در تســویه آن نیز شک و شبهه ها رفع 

خواهند شد.
�آینــده�بازارهای�مالی�در�اقتصــاد�ایران�را�در��

دوران�پساتحریم�چگونه�می�بینید؟
به دلیل کمبود اطالعات اقشــار مردم و حتــی تولیدکنندگان از 
بازارهای مالی نیازمند مشارکت سرمایه گذاران خارجی و همچنین 
حضور صنعت ایران در بازارهای بین المللی هستیم. همانطور که 
می دانید رشــته مالی )finance( نزدیک به یک دهه است که در 
کشورمان فراگیر شده است و رشته ای جوان در ایران محسوب می 
شود. به نظرم آشنایی عموم با کارکردهای بازارهای مالی و فرهنگ 
سازی در این زمینه می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت موجود 

در صنایع بزرگی مثل فوالد و سنگ آهن در کشورمان باشد.
بنابراین پیشــنهاد می کنم فعاالن و تولیدکنندگان صنعت فوالد 
راجع به بازارهای مالی، کارکردها، ویژگی ها و مزایای آن فکر کنند 
و حتــی آن را به عنوان جزئی از فعالیت خود بشناســند. چراکه 
بــورس کاال و بازار مالی فرصت خوبی مهیا می کند تا کمپانی ها، 
کارخانجات و تولیدکنندگان از ابزارهای موجود در این عرصه برای 
بهبود وضعیت اقتصادی و خرید و فروش خود استفاده کنند. چرا 
نباید در بورس های کشور ما نیز مانند LME تولید کننده و مصرف 

کننده و هم واسطه گر از این بازار پیشرفته بهره ببرند؟ 

وقتی محصوالت وارداتی از 
کانال رسمی وارد کشور می 
شوند باید ملزم به فروش در 

بورس شوند تا قیمت ها واقعی 
شوند.
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محصوالت فوالدی از قدیمی تریــن کاالهای مورد معامله در بورس 
کاالی ایران می  باشند که قبل از شکل گیری بورس کاالی ایران نیز 
در بورس فلزات تهران از سال 1382 مورد دادوستد قرار می گرفتند.  
این گروه از کاالها یکی از محصوالت استراتژیک کشور به شمار رفته و 
به دلیل پیوندی که با بخش مسکن و سازندگی دارد، همواره در کانون 
توجه فعاالن اقتصادی و نهادهای حاکمیتی و نظارتی کشور قرار دارند.
با توجه به پیش بینی کارشناسان اقتصادی حرکت مجدد اقتصاد ایران 
به سمت رشد قابل قبول، از سال آینده با بروز آثار رفع تحریم ها شروع 
خواهد شد، پیش بینی می شود صنعت فوالد کشور یکی از موتورهای 
محرک این رشــد اقتصادی باشــد. صنعت فوالد عــالوه بر ارزش 
افزوده ای که تولید می کند منشاء تولید ارزش افزوده در سایر صنایع 
نیز می باشد لذا سازمان دهی بازار این محصول از اهمیت فوق العاده ای 
برای اقتصاد ایران برخوردار اســت. بورس کاالی ایران از سال 1382 
تا کنــون که در آن زمان بورس فلزات تهران نامیده می شــد محل 
کشف نرخ محصوالت فوالدی در کشورمان بوده است و پیش از ورود 
فوالد به بورس، مشکالت عدیده ای در صنعت فوالد وجود داشت؛ به 
گونه ای که تغییر قیمت محصوالت فوالدی نیازمند دریافت مجوز از 
کمیسیون تنظیم فوالد بود که فرآیندی زمان بر و پیچیده محسوب 
می شد. از طرفی با توجه به مشکالت سیستم فروش، حواله ها بیشتر 
در اختیار واســطه ها قرار می گرفت که ایــن موضوع باعث تحمیل 

هزینه های سنگین به مصرف کنندگان این بازار می شد. 
با تاســیس بورس و ورود تولیدکنندگان فوالد به آن، کشف نرخ از 
شمول قیمت گذاری خارج شد و بر پایه مکانیزم عرضه و تقاضا انجام 
گرفت که با این حساب تمام فعاالن و متقاضیان واجد شرایط توانستند 
نسبت به خرید محصوالت فوالدی اقدام کنند و به این ترتیب بخشی 
از سود واسطه ها به شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده بازگشت. 
این کار منجر به ســوددهی بســیاری از شــرکت های عرضه کننده 
محصوالت فوالدی شــده که با ورود نقدینگی به چرخه تولید، این 
شرکت ها توانستند بسیاری از طرح های توسعه ای خود را راه اندازی 
کنند و در نهایت میزان تولید فوالد و محصوالت فوالدی در کشــور 

افزایش یابد. 
نمودار شــماره 1 و 2 روند تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی را 
نشــان می دهد. همزمان با تاسیس بورس کاالی ایران و بهره مندی 
صنعــت فوالد از کارکردهای این نهــاد در حذف رانت، کاهش قابل 
توجه حضور واســطه ها منجر به سود بیشتر تولیدکنندگان فوالدی 
شد، ضمن اینکه امکان تامین منابع مالی کوتاه مدت به صورت سلف و 
افزایش امنیت معامالت با کاهش نکول در معامالت  زمینه ساز جذب 
قابل توجه ســرمایه های بخش دولتی و خصوصی در این صنعت و 
افزایش میزان تولید فوالد خام و به ویژه محصوالت فوالدی در کشور 

شد.

نقش  بورس کاال در شفاف  سازی بازار 
محصوالت فوالدی
در قالب سیاست  های اقتصاد مقاومتی

 دکتر جواد فالح 
رئیس اداره مطالعات و سنجش ریسک بورس کاالی ایران

  فاطمه نائبی

ایٗ  ثٝ چطذٝ تِٛیس، ٘مسیٍٙیوٝ ثب ٚضٚز  قسٜوٙٙسٜ ٔحهٛالت فٛالزی  ٞبی ػطيٝ ثٝ ؾٛززٞی ثؿیبضی اظ قطوت

ٚ زض ٟ٘بیت ٔیعاٖ تِٛیس فٛالز ٚ  ا٘ساظی وٙٙس ای ذٛز ضا ضاٜ ی تٛؾؼٝٞب تٛا٘ؿتٙس ثؿیبضی اظ َطح ٞب قطوت

  ٔحهٛالت فٛالزی زض وكٛض افعایف یبثس.

ٕٞعٔبٖ ثب تبؾیؽ ثٛضؼ وبالی . زٞس ضا ٘كبٖ ٔیٚ ٔحهٛالت فٛالزی ضٚ٘س تِٛیس فٛالز ذبْ  2ٚ  1قٕبضٜ ٕ٘ٛزاض 

ٔٙدط ٞب  ٚاؾُٝحًٛض وبٞف لبثُ تٛخٝ  ،ضا٘تحصف  ٔٙسی نٙؼت فٛالز اظ وبضوطزٞبی ایٗ ٟ٘بز زض ایطاٖ ٚ ثٟطٜ

ؾّف ٚ  ثٝ نٛضت ٔست تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی وٛتبٜ أىبٖيٕٗ ایٙىٝ  ،قسفٛالزی  ؾٛز ثیكتط تِٛیسوٙٙسٌبٖ ثٝ

لبثُ خصة ؾبظ  ظٔیٙٝ (لبثُ تٛخٝ ثٛزوٝ زض نٙؼت فٛالز ) وبٞف ٘ىَٛ زض ٔؼبٔالتثب  أٙیت ٔؼبٔالتافعایف 

افعایف ٔیعاٖ تِٛیس فٛالز ذبْ ٚ ثٝ ٚیػٜ ٔحهٛالت ٞبی ثرف زِٚتی ٚ ذهٛنی زض ایٗ نٙؼت ٚ  ؾطٔبیٝتٛخٝ 

 .قس زض وكٛض فٛالزی

 1515تا  1531روود تولید فوالد خام در کشور از سال  -1ومودار 
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در واقع انجام معامالت در بورس کاالی ایران چرخه کاملی از تولید 68
تا مصرف  را بدون حضور واسطه فراهم کرد. به این معنا که این اقدام 
باعث شــد متقاضیان محصوالت نهایی فوالد بتوانند بدون واسطه 
محصوالتی مانند میلگرد و تیرآهن را از بورس کاال تهیه کنند؛ این 
کار عالوه بر کاهش هزینه برای مصرف کننده، زمینه افزایش تقاضا در 
صنعت فوالد، هم در بخش باالدستی )تولیدکننده محصوالت اولیه( 
و هم در صنعت پایین دستی )محصول نهایی( را فراهم کرد که عالوه 
بر ایجاد تعادل در بازار و کاستن از نگرانی های تولید کنندگان فوالدی، 
از اختالل در عرضه و تقاضای این محصول نیز کاست. با این اوصاف 
باید تاثیرات بلندمدت ورود فوالد به بورس را در بهبود جریان قانونمند 
معامالت فوالد، کاهش واسطه ها و افزایش حجم تولید کارخانه های 
فوالدی بسیار پررنگ و موثر قلمداد کرد که با گذشت زمان اثرات آن 

برای فعاالن بازار و صنعت فوالد بیشتر نمایان شده است.
با توجه به سهم قابل توجه معامالت فوالد در بورس کاالی ایران از کل 

معامالت این کاال در کشور، بورس کاالی ایران هم اکنون مرجع 
اصلی تعیین قیمت فوالد و محصوالت آن در کشور به شمار 

می رود و قیمت فوالد در بازارهای ثانویه بر پایه نرخ های 
کشف شده در بورس کاالی ایران تعیین می شود.
در عین حال مکانیزم دقیق، شــفاف و مطمئن 
بورس کاالی ایران برای معامالت انواع کاالها از 
جمله فوالد که مبتنی بر حراج حضوری و تقابل 
مستقیم عرضه و تقاضا است، این اطمینان را به 
بازار می بخشــد که قیمت این کاال – با فرض 
عدم دخالت دولت در مکانیزم کشف قیمت – 

در کل، بهینه تعیین می شود.
با توجه به عدم کفایــت منابع بانکی و تجربه 
جهانی در خصوص حرکت به سمت تامین مالی 
با محوریت بازار ســرمایه و بورس های کاالیی، 
برقراری امکان مدیریت ریسک و تامین مالی 
از طریق ابزارهای مالی نویــن در بورس کاال، 
می تواند بســتر مناسبی را برای رشد و توسعه 
پایدار در بخش تولید، هدایت منابع به سمت 

فعالیت های مولد و بنگاه های تولیدی، جلوگیری از حرکت منابع به 
سمت سفته بازی و تخصیص بهینه منابع  فراهم سازد.

البته بورس کاالی ایران در این خصوص توانســته گام های موثری 
بردارد. به عنوان مثال طی ســال 93  در پی معامله ســلف 

حدود 8/6 میلیون تن در رینگ محصوالت صنعتی 
و معدنی، تامین مالــی کوتاه مدت به ارزش 

تقریبی 142 هزار میلیارد ریال از طریق 
قراردادهای سلف در بورس کاالی 

ایران صورت پذیرفته است که 
100 درصد آن به گروه 

فوالد تعلق داشته 
 . ســت ا
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 همچنین با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد سنگ آهن گل گهر 
برای اولین بار در کشور، تامین مالی برای این مجتمع معدنی به ارزش 
بیش از 833 میلیارد ریال صورت گرفت. ضمن آنکه در بازار ثانویه نیز 
تاکنون ارزش معامالت اوراق سلف استاندارد سنگ آهن به بیش از 
1977 میلیارد ریال بالغ شده است که حاکی از استقبال فعاالن بازار 
از این ابزار مالی نوین است. عالوه بر تامین مالی به صورت سلف که 
در دوره رکود و کمبود نقدینگی صنایع، کمک شایانی به شرکت های 
عرضه کننده نموده، ساز و کار قانونی بورس کاالی ایران در تضمین 
تعهدات طرفین معامله است. فروشــنده و خریدار کاال در بورس، با 
ضمانت هایی که نزد اتاق پایاپای تودیع کرده اند متعهدند اگر تعهدات 
خود را طبق مقررات ایفا ننماینــد بورس می تواند از تضامین آن ها 
برای پرداخت خسارت به طرف مقابل استفاده نماید. همچنین بر پایه 
ماده 6 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بخشودگی مالیاتی 
معادل 10 درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کاالها در بورس 
کاالی ایران،  به هر یک از عرضه کنندگان در بورس کاالی ایران تعلق 
می گیرد و تنها هزینه مستقیم عرضه در بورس کاالی ایران، مربوط به 
کارمزد شامل کارمزد کارگزاری، کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
و کارمزد بورس کاالی ایران اســت. نتایج محاسبات تقریبی منافع 
و هزینه های یادشــده)به غیر از میزان تامین مالی سلف( برای سال 
1393 و تنها برای 6 شرکت بزرگ عرضه کننده محصوالت فوالدی 
)فــوالد مبارکه، ذوب آهن، فوالد خوزســتان، فوالد هرمزگان، فوالد 
خراسان و فوالد آلیاژی( در بورس کاالی ایران حاکی از آن بوده 
است که عرضه در بورس کاالی ایران به طور تقریبی در 
مجموع بالغ بر 600 میلیارد ریال منفعت برای این 
شرکت ها در طول مدت مورد بررسی در پی 

داشته است. 
از این رو در دو ســال اخیر که بازار 
فوالد روزهای معامالتی خود 
را بــا رکود معنــاداری 
پشت سر می گذارد 
حجــم  و 

دادوستدها در بازارهای رســمی و غیررسمی این محصول به ارقام 
بسیار پایینی کاهش یافته اســت، تاثیرات بلندمدت ورود فوالد به 
بورس را در بهبود جریان قانونمند معامالت فوالد، کاهش واسطه ها 
و نقش قابل توجه آن در تامین مالی شرکت های فوالدی باید ستود.

همان  طور که در ابتدای بحث اشــاره شــد نقش صنعت فوالد در 
دوران پساتحریم با توجه به استراتژی اقتصاد مقاومتی بیش از پیش 
پررنگ خواهد بود. اخیراً دکتر نیلی مشــاور اقتصادی رئیس جمهور 
از دو عبارت بســیار پرمعنا در خصوص دو راهــی اقتصاد ایران در 
دوران پساتحریم اســتفاده کرده اند، ایشان برای مسیر اول از عنوان 
اقتصــاد "برون زا و درون گرا" و برای مســیر دوم اقتصــاد "درون زا و 
برون گرا" استفاده کرده اند. براساس دیدگاه ایشان، مسیر نخست که 
در سال های گذشته نیز پیموده شده، بر محوریت »صادرات نفت و 
واردات ناشی از درآمد آن« استوار می شود و سرمایه گذاری خارجی 
نیز از طریق »شــرکت های دولتی و شــبه دولتی« صورت می گیرد. 
محوریت مســیر دوم نیز براساس توسعه تجارت با دو مزیت اقتصاد 
کشــور یعنی توســعه »صادرات صنعتی« و »گردشگری« صورت 
می گیرد و هدف سرمایه گذاری خارجی نیز »شرکت های خصوصی« 
است. این اقتصاددان براساس تجربه سال های وفور درآمدهای نفتی، 
انتخاب »اقتصاد برون زا و درون  گرا« را آســان و با »بهبود اقتصادی 
کوتاه مدت« توصیف می کند که برای اشــتغال زایی و رشد بهره وری 
پایدار مفید نخواهد بود. اما »اقتصــاد درون زا و برون گرا« که تالش 
بیشتر مسئوالن و صبر جامعه را طلب می کند، رشد اقتصادی پایدار، 

بهبود بهره وری و اشتغال زایی را در پی خواهد داشت.
بررسی سیاست های اقتصاد مقاومتی نشان از انطباق این سیاست ها با 
مسیر اقتصاد درون زا و برون گرای معرفی شده توسط مشاور اقتصادی 

رئیس جمهور است. 
الزم اســت کلیه ذی نفعان صنعت فوالد کشور در راستای کمک به 
تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اقتصاد درون زای 
برون گرا در دوران پساتحریم، از بستر معامالت در بورس کاالی ایران 
استفاده مناسبی نمایند. به عنوان مثال یکی از ابزارهای کارآمدی که 
بورس کاالی ایــران اقدام به راه اندازی آن نموده اســت  و در دوران 
پساتحریم می تواند با ایجاد بازاری ملی و در دسترس برای کلیه  فعاالن 
اقتصادی مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی را با تسهیل و 
تشویق همکاری های جمعی بهبود بخشد )بند 1 سیاست های اقتصاد 
مقاومتی(، معامالت گواهی سپرده کاالیی است. این معامالت به 
خصوص در بخش محصوالت کشــاورزی می تواند عالوه بر 
مورد فوق به ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها 
و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در 
جغرافیای مزیت های مناطق کشور کمک نماید 
)بند 2 سیاســت های اقتصــاد مقاومتی( زیرا 
عرضه ی یک کاال در بستر بورس کاالی ایران 
از یک روستای بی نام و نشان در دور افتاده ترین 
نقطه ی کشــور به صورت ملی اطالع رســانی 
خواهد شــد و فعالین اقتصادی در جای جای 
کشور امکان تقاضا برای آن را خواهند داشت. 
با توجه به این که برای صدور گواهی ســپرده 
کاالیی الزم است انباری که کاال به آن سپرده 
می شود، اقدام ارزیابی کمی و کیفی کاال نماید و 
مشخصات کاال در گواهی ثبت می شود به طور 
قطع تولیدکنندگان و واردکنندگان کاال برای 
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کسب درآمد بیشتر اقدام به عرضه ی کاالهای استاندارد نمایند تا بتوانند 
در یک بازار شفاف و رقابتی محصول خود را با قیمت بهتری به فروش 
برسانند که این خود سبب افزایش پوشش استاندارد برای محصوالت و 
ترویج آن خواهد شد )بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی(. همچنین 
با تولید اطالعات دقیق، شفاف و در خصوص کاالهای موجود در انبارها 
نهادهای مسئول به راحتی می توانند سیاست تامین امنیت غذا و ایجاد 
ذخایر راهبردی )بند 7 سیاست های اقتصاد مقاومتی( را اجرایی نمایند. 
همچنین گواهی ســپرده کاالیی عالوه بر شفاف سازی و سالم سازی 
اقتصاد و جلوگیری از زمینه های فسادزا )بند 19 سیاست های اقتصاد 
مقاومتی( زمینه ی صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور را فراهم 
)بند 16 سیاست های اقتصاد مقاومتی( و به شفاف تر و روان تر شدن 
نظام توزیع و قیمت گذاری و بهبود شیوه های نظارت بر بازار نیز کمک 
خواهد کرد )بند 23 سیاســت های اقتصاد مقاومتی(. گواهی سپرده 
کاالیی با تبدیل کــردن یک دارایی واقعی به یک دارایی مالی امکان 
توثیق کم هزینه ی کاال بــرای تامین مالی کوتاه مدت را فراهم کرده 
به تقویت بخش واقعی اقتصاد کمک می نماید )بند 9 سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی(. گســترش معامالت گواهی سپرده کاالیی نیازمند 
حمایت دولت و مجلس اســت زیرا بدون حمایت قانونی از این ورقه 
بهادار، فرهنگ ســازی عمومی در استفاده از این ورقه بهادار و تعریف 
مشوق هایی نظیر ارائه تســهیالت بانکی به دارندگان گواهی سپرده 
کاالیی، ارائه معافیت های مالیاتی به خریداران و فروشندگان کاال که 
از این بستر برای خرید و فروش کاال استفاده می نمایند، توسعه ی این 

معامالت در کشورمان غیرممکن است. 
توسعه معامالت تاالر صادراتی بورس کاالی ایران یکی دیگر از برنامه های 
است که در دوران پساتحریم به منظور ایجاد تنوع در روش های فروش 
کاالهای صادراتی )بند 13 سیاست های اقتصاد مقاومتی( از اهمیت 
بسزایی برخودار است. در ســال 1393 ارزش کاالهایی صادراتی که 
در بورس کاالی ایران معامله شــده اند معادل 42 هزار میلیارد ریال 
بوده است که قیر و سنگ آهن دو محصول اصلی معامله شده در این 
بازار بوده اند. توسعه معامالت تاالر صادراتی بورس کاالی ایران می تواند 
به مرجع قیمتی شدن کشورمان در کاالهایی که جزو تولیدکنندگان 
یا مصرف کنندگان عمده آن محصوالت در منطقه یا جهان هســتیم 
منجر شود. بورس کاالی ایران به منظور شکل دهی بازارهای جدید و 
تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای منطقه 
)بند 10 سیاســت های اقتصاد مقاومتی( و با استفاده از ظرفیت های 
ســازمان های بین المللی و منطقه ای )بند 12 سیاســت های اقتصاد 
 )IEU( اقدام به عضویت در اتحادیه ی الکترونیکی بین بورسی )مقاومتی
کرده است که 8 بورس کاالیی از 6 کشور شامل ارمنستان، بالروس، 
قزاقستان، قرقیزســتان و اکراین در آن عضویت دارند. این اتحادیه با 
هدف توسعه تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه از طریق بورس های 
کاالیی اســت. همچنین بورس کاالی ایران در سال جاری به دنبال 
ایجاد یک بستر همکاری بین بورس های کاالیی کشورهای عضو اکو 
است تا از معامالت کاالیی بین اعضای اکو را گسترش دهد. توسعه ی 
این تعامالت به طور قطع منجر به ایجاد تنوع در مبادی تامین کاالهای 
وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص خواهد 

شد)بند 6 سیاست های اقتصاد مقاومتی(. 
توسعه اوراق  بهادار مبتنی بر کاال نظیر قراردادهای آتی، اختیارمعامله 
و ســلف موازی استاندارد از دیگر برنامه های بورس کاالی ایران برای 
دوران پساتحریم می باشد. توسعه این معامالت با دو هدف ایجاد ابزار 
مدیریت ریسک نوسان قیمت برای تولیدکننده و مصرف کننده کاال و 

ایجاد ابزار تامین مالی برای تولیدکنندگان و به منظور اصالح و تقویت 
نظام مالی کشــور با هدف پاسخ گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد 
ثبات در اقتصاد ملی و پیش گامی در تقویت بخش خصوصی )بند 9 

سیاست های اقتصاد مقاومتی( صورت می پذیرد.
توســعه ی تاالرهای منطقه ای بــورس کاالی ایران در نقاط مختلف 
کشــور و برنامه ریزی برای ایجاد تاالر معامالت بــورس کاالی ایران 
در کشــورهای منطقه به منظور فرهنگ ســازی در کنار توسعه ی 
زیرســاخت های الکترونیکی به منظور ایجاد دسترسی کم هزینه به 
معامالت از دیگر برنامه های بورس کاالی ایران در تأمین شــرایط و 
فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی 
کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد 
جامعه در فعالیت های اقتصادی با تســهیل و تشویق همکاری های 
جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط )بند 

1 سیاست های اقتصاد مقاومتی( است.
اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش ســهم درآمدهای مالیاتی )بند 
17 سیاست های اقتصاد مقاومتی( و کاهش وابستگی دولت به منابع 
حاصل از صــادرات نفت جز با تولید اطالعات شــفاف در خصوص 
فعالیت واحدهای اقتصادی امکان پذیر نیســت. همچنین الزم است 
اســتدالل برخی از ذی  نفعان بازار در خصوص نبود مشوق های قابل 
قبول جهت انجام معامله در بورس مورد بررسی قرار گیرد. بر همین 
اســاس بورس کاالی ایران در حال رایزنی با دولت و مجلس محترم 
می باشــد تا معامالت در بورس کاالی ایران مشمول معافیت مالیاتی 
برای خریدار و فروشنده باشد زیرا در کشوری که به گفته مسئولین 
ساالنه 12 تا 20 میلیارد دالر فرار مالیاتی وجود دارد معامله گران در 
بــورس کاالی ایران حتی بدون یک ریال کم و کاســت مالیات خود 
را پرداخت می نمایند. پرداخت رقم دقیق مالیات در معامالت بورس 
کاالی ایران و فرار مالیاتی گسترده در معامالت خارج از بورس انگیزه 
ورود به معامالت بورس کاالی ایران را به شدت کاهش داده است لذا 
ضروری است در راستای کمک به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی 
آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه  های 
تجاری )بند 19 سیاست های اقتصاد مقاومتی( دولت و مجلس محترم 
مجموعه ای سیاست های تشویقی نظیر معافیت مالیاتی، اعطای جوایز 
صادراتی از طریق بورس، ایجاد تسهیالت گمرکی به واردکنندگان و 
صادرکنندگانی که کاالی خود را در بورس معامله می نمایند، اعطای 
تســهیالت با نرخ های ترجیحی به خریداران و فروشندگان کاال در 

بورس و... تدوین نمایند.
بورس کاالی ایران در حال حاضر در منطقه آزاد کیش و انزلی دارای 
دو تاالر معامالتی است که می تواند نقش اساسی در گسترش و تسهیل 
صادرات کاال و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج داشــته 
باشند )بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی(. بر همین اساس بورس 
کاالی ایران در دوران پساتحریم تالش مضاعفی را به منظور فعال تر 
کردن این دو تاالر معامالتی آغاز کرده اســت تا به محض رفع موانع 
حاصل از تحریم ها این دو تاالر به مهمترین پایانه های صادرات و واردات 
کاال به کشورمان تبدیل شوند. همچنین بورس کاالی ایران تالش دارد 
با ایجاد تاالر معامالتی در عراق، صادرات به کشور عراق را نیز با ایجاد 
تسهیالتی برای صادرکنندگان از طریق تاالر صادراتی خود سامان دهی 
نماید. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال گذشته 
289 هزار تن به ارزش 222 میلیون دالر فوالد به کشــور عراق صادر 
کرده  ایم که با توجه به واردات دومیلیارد دالری فوالد عراق می توان به 

توسعه ی این بازار امیدوار بود.

بورس
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ذوب آهن اصفهان
سرمایه ثبت شده: 7.868.406 میلیون ریال

سود هرسهم گزارش جدید: )742 ریال( زیان به طور 
خالص پس از کسر مالیات

پوشش 3 ماهه: 30 درصد به مبلغ )222 ریال( زیان
سود هر سهم سال 93: 163 ریال به طور خالص پس 

از کسر مالیات

فوالد مبارکه اصفهان
سرمایه ثبت شده: 000.000.7٥ 

میلیون ریال
سود هرسهم گزارش جدید: 137 ریال به طور 

خالص پس از کسر مالیات
پوشش 6 ماهه: 74 درصد به مبلغ 101 ریال
سود هر سهم سال 93: 47٥ ریال به طور 

خالص پس از کسر مالیات

فوالد خوزستان
 سرمایه ثبت شده: 8.000.000 میلیون ریال 

سود هرسهم گزارش قبل: 334 ریال به طور خالص 
پس از کسر مالیات

سود هرسهم گزارش جدید: 218 ریال به طور خالص پس 
از کسر مالیات

درصد تغییر: 3٥ درصد کاهش)تعدیل منفی(
پوشش 6 ماهه: 84 درصد به مبلغ 184 ریال
سود هر سهم سال 93: 11٥2 ریال به طور 

خالص پس از کسر مالیات

فوالد هرمزگان
سرمایه ثبت شده: 1٥.000.000 میلیون ریال 

سود هرسهم گزارش قبل: 49 ریال به طور خالص 
پس از کسر مالیات

سود هرسهم گزارش جدید: )89 ریال(  زیان به طور 
خالص پس از کسر مالیات

درصد تغییر: 282 درصد کاهش) تعدیل منفی(
 پوشش 6 ماهه: 40 درصد به مبلغ )36 ریال( زیان

سود هر سهم سال 93: 69 ریال به طور 
خالص پس از کسر مالیات

فوالد خراسان
سرمایه ثبت شده: 6.000.000 میلیون ریال

سود هرسهم گزارش قبل: 218 ریال به طور خالص 
پس از کسر مالیات

سود هرسهم گزارش جدید: 93 ریال به طور خالص پس 
از کسر مالیات

درصد تغییر: ٥7 درصد کاهش) تعدیل منفی(
پوشش 6 ماهه: 28 درصد به مبلغ 26 ریال 
سود هر سهم سال 93: 329 ریال به طور 

خالص پس از کسر مالیات

فوالد آلیاژی ایران
سرمایه ثبت شده: 4.160.000 میلیون ریال

سود هرسهم گزارش جدید: 33 ریال به طور خالص پس 
از کسر مالیات

پوشش 6 ماهه: 64 درصد به مبلغ 21 ریال 
سود هر سهم سال 93: 378 ریال به طور خالص پس 

از کسر مالیات

فوالد کاوه جنوب کیش
سرمایه ثبت شده: 6.000.000 میلیون ریال

سود هرسهم گزارش جدید: 81 ریال به طور خالص پس 
از کسر مالیات

پوشش 6 ماهه: 33 درصد به مبلغ 27 ریال 
سود هر سهم سال 93: 87 ریال به طور خالص پس 

از کسر مالیات

فوالد امیرکبیر کاشان
سرمایه ثبت شده: 429.000 میلیون ریال

سود هرسهم گزارش جدید: 407 ریال به طور خالص 
پس از کسر مالیات

پوشش 6 ماهه: 17 درصد به مبلغ 71 ریال
سود هر سهم سال 93: 34٥ ریال به طور خالص پس 

از کسر مالیات

نورد و تولید 
قطعات فوالدی

سرمایه ثبت شده: 144.000 میلیون ریال
سود هرسهم گزارش جدید: 210 ریال به طور خالص 

پس از کسر مالیات
پوشش 6 ماهه: ٥0 درصد به مبلغ 106 ریال

سود هر سهم سال 93: 17٥ ریال به طور خالص پس 
از کسر مالیات



72

 معرفی

سیستم پایش وضعیت آنالین دآلوگ سری دی – 325

سیستم پایش وضعیت آنالین سری دی – 325 کامالً برای کسب 
اطالعات و جمع آوری داده در وســائط نقلیه سنگین راهسازی و 

معدن طراحی شده است. دمای کاری از 30- تا 80 درجه سانتیگراد 
و ارتعاشات تا 5 جی )5g( هیچ مشکلی ندارد. این سیستم با لوازم 
 IP65 جانبی مختلف، اتصاالت و کالس حفاظت الکتریکی، همانند
یا IP68 عرضه می شود. از این داده نگار نه تنها می توان به عنوان 
یک دستگاه مستقل و مجزا، بلکه برای تکمیل کردن سیستم انتها 
باز D-CMS 650  در یک شبکه تابع - متبوع نیز بهره برد. قابلیت 
نصب ماژول GPS ، مدیریت حافظه پیچیده و سهولت استفاده از 

ویژگی های این دستگاه است.
دسترسی از راه دور برای خواندن داده ها و یا تغییر دادن پیکربندی 

از طریق VPN، رادیوئی، و یا مودم امکان پذیر است.

 Dalog UI رابط کاربری دآلوگ
رابط کاربری دآلوگ ابــزاری برای پایش وضعیت آنالین و تحلیل 
در ســایت است. از ویژگی های عمومی این نرم افزار می توان بدون 
آموزش اســتفاده نمود. این بدان معناست که شما بدون گذراندن 
آموزش، دید کلی و جامع بر وضعیت سیستم، آالرم ها و اخطارهای 

فرانتس موشاوک مدیرعامل شرکت دآلوگ آلمان در گفت و گو با چیالن

باید از تحمیل هزینه های تعمیرات پیشگیری کرد
اشــاره: شرکت دآلوگ آلمان در سرتاسر جهان به عنوان شــرکتی مستقل و مطرح در زمینه طراحی و عرضه سیستم های مانیتورینگ 
قابل اعتماد و دقیق شناخته شده است. محصوالت دآلوگ آلمان در سراسر دنیا شناخته شده است و مورد استفاده قرار می گیرد. متعهد 
بودن به مشــتریان و شرکای تجاری، شعاری است که دآلوگ عمل به آن را سرلوحه و پایه و اساس موفقیت خود در این عرصه می داند. 

مشخصات شرکت
شــرکت دآلوگ آلمان در ســال 1998 در 
آگسبورگ آلمان تاسیس و به ثبت رسید و 
در عرض چند سال با نوآوری و نبوغ خاص 
در طراحــی ســخت افزار و نرم افزار دقیق و 
قابل اعتمــاد در بخش مانیتورینگ و پایش 
دستگاه ها، ماشــین آالت و پروسه تولید به 
عنوان ســازنده تجهیزات اصلی )OEM( و 
تأمین کننده معتبر جهانی در زمینه عرضه 

ســخت افزار، نرم افزار و خدمــات مرتبط با 
پایش وضعیت آنالین تجهیزات دّوار صنایع 
مختلف از قبیل سیمان، ماشین آالت سنگین 
راهســازی و معــادن، کشــتی های باری و 
کانتینری، توربین های بادی،... درخشــیده 
اســت. عمده فعالیت این شــرکت بر روی 
سیســتم های کســب اطالعــات و داده ها، 
مانیتورینگ ماشین آالت و تشخیص خرابی 

دستگاه ها متمرکز بوده است.

ارائه راهکارهای سفارشی سازی  با  دآلوگ 
تجهیزات پایش در عرصه پایش تجهیزات 
تحلیــل  و  تشــخیص  شناســائی،  دوار، 
خرابی ها، و انجــام اندازه گیری های دقیق 
همواره در خدمت رســانی به مشــتریان 
پیش قدم بوده تبحر اصلــی ما در عرصه 
مانیتورینگ گیربکس ها  و  پایش وضعیت 
و چرخ دنده های بســیار بزرگ در صنعت 

سیمان می باشد.  

خدمات�و�محصوالت��
)CMS D-650( 650 – سیستم پایش وضعیت آنالین سری دی

سیستم پایش وضعیت آنالین سری دی – 650 جزو پیشرفته ترین 
تجهیزات داده نگاری و ثبت داده ها می باشد. این سیستم با پردازش 
دوگانه و عملکرد باال، امکان پردازش داده ها را در زمان واقعی فراهم 
می آورد و می توان آن را به ورودی 64 آنالوگ و 12 دیجیتال، ورودی 
2 ســرعته، خروجی 3 آنالوگ و 12 دیجیتال متصل نمود. از طریق 
رابط های استاندارد، ســیگنال های DCS ،PLC )سامانه کنترل 
پراکنده( و دیگر سیســتم های کنترل می توانند از طریق فیلدباس 
جمع آوری، پردازش و ذخیره شــوند. این امر امکان ارتباط دوطرفه 
بین دآلوگ و DCS را فراهم ساخته است. دسترسی از راه دور برای 
خواندن داده ها، تغییر دادن پیکربندی از طریق VPN، رادیوئی و یا 

مودم با این دستگاه امکان پذیر است.
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خودتان دریافت خواهید کرد.

نرم افزار نسل سوم طراحی دآلوگ
نرم افـزار نسـل سـوم طراحی دآلـوگ ابـزاری اسـت قدرتمند و 
جهان شـمول. ایـن نرم افـزار توسـط کاربـران شـرکت دآلـوگ 
آلمـان بـرای کلیـه کاربـران بـا اسـتفاده آسـان طراحی شـده 
اسـت که بـر ملزومـات در ترکیب بـا انعطاف پذیری بسـیار زیاد 
متمرکـز شـده اسـت. راحـت، مسـتقل و بـدون نیاز به داشـتن 
دانش برنامه نویسـی و تنوع چشـمگیر ترکیبات شـما می توانید 
اطالعـات مهـم را از داده هـای خود اسـتخراج کـرده و در نتیجه 
بلـوک دیاگـرام اندازه گیـری خـودرا ایجاد نماییـد. همچنین می 
توانیـد ارتباط بیـن داده ها، تجزیه و تحلیل آمـاری و پارامترهای 
خـود را ایجـاد کنید. ایـن نرم افـزار انعطاف پذیـر و در عین حال 
بـا کاربـری آسـان بـا طبقه بنـدی و محاسـبات FFT تکمیـل 

می شـود.

با استفاده از سیستم پایش وضعیت آنالین دآلوگ: طول عمر مفید و 
کارآیی تجهیزات بیشتر و بهتر میشود و با جلوگیری از بروز توقفات 

ناخواسته باعث کاهش هزینه های تعمیراتی می شود.

افتخارات
در ســال 2002 میالدی )1381 شمسی( شرکت دآلوگ  «

آلمان به دلیل طراحی، توسعه، ساخت و توزیع تجهیزات 
و دســتگاه های هواشناسی مفتخر به دریافت گواهینامه 

بین المللی مطابق با DIN EN ISO 9001 گردید.
در ســال 2006 میالدی )1385 شمسی( دفتر نمایندگی  «

دآلوگ آلمان در چین در شهر پکن افتتاح شد.
در سال 2011 میالدی )1390 شمسی( شرکت دآلوگ آلمان  «

مفتخر به دریافت گواهینامه رجیت گردید.
در سال 2015 میالدی )1394 شمسی( دفتر ایران شرکت  «

دآلوگ آلمان افتتاح گردید.

دکتر فرانتس موشاوک:
تشخیص خرابی ها خوب است، اما اجتناب از خرابی ها بهتر!

ما با در نظر گرفتن این نکته که »پیشگیری بهتر از درمان است« سعی داریم با شناسائی و 
تشخیص عیوب مکانیکی 12 ماه قبل از وقوع از توقفات ناخواسته خطوط تولید پیشگیری 
نموده و از تحمیل هزینه های هنگفت تعمیراتی و ... بر واحدهای صنعتی جلوگیری کنیم که 
این امر به کاهش هزینه های تولید و صرفه جوئی منجر خواهد شد و گامی بزرگ در تعالی 

صنعت پایش وضعیت تجهیزات حساس و مهم کارخانجات برداشته باشیم.
تیم مهندسان پُرشور شرکت دآلوگ همواره به دنبال چالش های جدید هستند تا دانش 
فنی شان به اثبات برسد. خواه برای کاربردهایی خاص در ساخت ماشین آالت باشد، خواه 
برای صنعت خودروسازی یا انرژی خورشیدی، مشتریان ما بسیار راضی هستند و همیشه 

از برنامه های کاربردی سفارشی ساز ما در صنعت خود بهره مند بوده اند. 
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 معرفی

گفت و گوی چیالن با آقای مهندس بابک ایرانپور 
مدیر عامل شرکت مهرتاش سپاهان

صنعت کشور با تولید و بومی سازی روغن هیدرولیک ضدآتش )HFDU( و 
روغن کمپرسور اینگرسول رند )Ingersoll rand( از واردات آن بی نیاز شد

شرکت مهرتاش سپاهان عضو گروه صنعتي تاش، تولید کننده انواع روانکارها و 
مواد شیمیایي صنعتي است که با ظرفیت تولید سالیانه 30 هزار تنی و منطبق 
با استانداردهاي DIN, ASTM, API و اخذ گواهینامه هاي بین المللي 
 ،OHSAS18001:2007,ISO9001:2008,ISO14001:2004
موفق شده است خود را به عنوان یکی از معتبرترین فعاالن صنعتی کشور 
این شرکت همچنین در سالهای 138٥، 1386، 1391و  نماید.  معرفی 
1392 با موفقیت در امر خودکفایي صنعتي و همچنین کیفیت برتر، به 
عنوان واحد نمونه صنعتي، واحد نمونه استاندارد و قهرمان صنعت نفت 

برگزیده شده است. 
برای معرفی بیشــتر این شــرکت و آگاهی از تولیدات آن بویژه محصوالت 
جدید از جمله روانکارهای پایه سنتزی، با آقای مهندس بابک ایرانپور، مدیر 

عامل محترم شرکت مهرتاش سپاهان به گفتگو نشستیم:

محصوالت
تولیدات این شــرکت شــامل انواع روانکارهای صنعتی و خودرویی و مواد 
شیمیایی مورد نیاز صنایع بزرگ کشــور از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، 
ســیمان، صنایع نظامی، لوله و پروفیل ســازی، خودروســازی، نساجی و 
همچنین صنایع فوالد و نیروگاهی می باشد و البته استراتژی شرکت، از ابتدا 

مبتنی بر خودکفایی و تولید داخلی مواد وارداتی بوده است. 
از تولیدات جدید این شــرکت، بایستی به روانکارهای پایه سنتزی یا همان 
))پایه گروه پنج روانکارها(( اشاره نمود که با استفاده از این پایه ها، می توان انواع 
روانکارهای سنتتیک مورد نیاز صنایع داخلی را تولید و از واردات آنها بی نیاز 
 HFDU ساخت که دو نمونه از مهمترین آنها روغن های هیدرولیک ضد آتش
با برند تجاری FIREOL HFDU و روغن کمپرسور مخصوص کمپرسورهای 
اینگرسول رند )Ingersoll rand( با برند تجاری Comprol PGS  بوده که 
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خوشبختانه پس از تایید نمونه آزمایشگاهی، به مرحله تولید انبوه صنعتی با 
کیفیت بسیار باال و مصرف در صنایع بزرگ کشور رسیده است.

مزایای رقابتی نسبت به محصوالت داخلی و خارجی
مهندس ایرانپور در ادامه از مزایای محصوالت جایگزین شــده با نوع مشابه 
خارجی می گوید: تولید چنین محصوالتی برای کشور، عالوه بر ایجاد اشتغال 
و جلوگیری از خروج ارز، مزایای دیگری از قبیل دسترسی آسان تر، خدمات 
پس از فروش بهتر با توجه به بومی بودن تولید کننده و قطعاً قیمت مناسب 

تر را برای خریدار و صنایع داخلی به همراه داشته باشد.

فعالیت های صادراتی و سابقه کار
شرکت مهرتاش سپاهان همچنین انواع روانکارهای صنعتی و موتوری تولیدی 

خود را از سال 1389 به کشورهای حوزه CIS )از جمله گرجستان، قزاقستان 
و...( و کشورهای کانادا، عراق، چین و برخی دیگر کشورها صادر می کند.

پیام مدیر عامل
آقای مهندس ایرانپور در آخر با اشــاره به شرایط مملکتی و نوید گسترش 
روابط تجاری با کشــورهای صاحب تکنولوژی دنیا، نسبت به بهبود فضای 
تولیدی کشور ابراز امیدواری نمود و گفت : امید است سختی و رنجی که در 
طول تحریم های ظالمانه به صنایع داخلی کشور تحمیل شد، فراموش نشود 
و حمایت از تولیدات داخلی با کیفیت باال توسط صنایع مادر و معظمی چون 
فوالد، بصورت عملی محقق گردد و در اولویت برنامه همه مدیران محترم و 

دلسوز صنایع کشور قرار گیرد.



 معرفی

بــا  کشــور  فــوالدی  ریفورمــر  دومیــن 
کاتالیســت های ایرانی بارگــذاری گردید

باید به توليدکننده 
داخلی اعتماد کرد

اشاره:
شــرکت نفت و گاز سرو که با همکاری علمی و پژوهشی دو 
شــرکت فوالد خوزســتان و فوالد مبارکه اصفهان از ســال 
1384 تحقیقــات خــود را بر روی بومی ســازی کاتالیســت 
های احیا مســتقیم آهن آغاز نموده بود، طی چند سال اخیر 
به دســتاوردهای بزرگ صنعتی در زمینه تولید و بارگذاری 
کاتالیست های احیا مستقیم دست یافته است. در آبان ماه 
ســال جاری کاتالیســت های تولیدی این شــرکت در مدول 
شماره 3 واحد احیا شرکت فوالد خوزستان بارگذاری گردید.

در ایــن زمینه مصاحبه ای با مدیرعامل شــرکت نفت و گاز 
سرو، مهندس امیر هومن کریمی وثیق، عضو انجمن آهن و 

فوالد کشور انجام داده ایم.

ضمن�عرض�تبریـک�بجهت�تداوم�بومی�سـازی�
کاتالیسـت�هـای�صنعت�فـوالد�لطفـا�در�ایـن�خصوص�

توضیح�فرمایید.
طبـق تعامـالت و برنامه ریزی های صورت گرفته با مدیران شـرکت 
فـوالد خوزسـتان، یکی از ریفورمرهای شـرکت فوالد خوزسـتان در 
مـاه جـاری بـه طـور کامـل بـا کاتالیسـت هـای ایرانـی بارگـذاری 
گردیـد. ایـن امـر به پشـتوانه یک دهه تالش مسـتمر کارشناسـان 
ایـن شـرکت با شـرکت فـوالد خوزسـتان و نیز پیرو نتایـج عملکرد 
موفـق بارگـذاری قبلـی بـود که در شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهان 

صورت پذیرفتـه بود.
دو� بـه� ایرانـی� هـای� کاتالیسـت� یعنـی� پـس�
شـرکت�بـزرگ�فوالدسـازی�ایـران�ورود�پیـدا�کرده�و�
بـه� میتواننـد� نیـز� دیگـر� فوالدسـازی� هـای� مجتمـع�

پشـتوانه�حرکت�این�دو�شـرکت�به�سـمت�اسـتفاده�از�
کاالی�داخلی�روی�بیاورند.

قطعـا حمایـت منطقـی ایـن دو شـرکت بـزرگ فوالدسـازی کـه 
مصـداق اصلـی اقتصاد مقاومتی نیز می باشـد باعث گردیـد تا امروز 
بتوانیـم بگوییـم یکـی از اسـتراتژیک تریـن کاالهای صنعـت فوالد 

بومـی سـازی شـده و ایـن امـر تدوام پیـدا کرده اسـت. 
محصـوالت� سـرو� گاز� و� نفـت� شـرکت� آیـا�
دیگـری�را�برای�صنعت�فوالدسـازی�کشـور�ارائه�نموده�

است؟
همانطور که میدانید صنایع عملیات حرارتی کشور و نیز صنایع نورد 
سرد از کاتالیست های خاصی استفاده می کنند که خوشبختانه طی 
تحقیقات چند سال اخیر متخصصین این شرکت، کاتالیست های 
سنتز گاز اندوترمیک و کاتالیست شکست آمونیاک را به بازار صنعت 
فوالد روانه کردند و در حال حاضر مجتمع های زیادی از این نوع 
کاتالیست ها استفاده می کنند. همچنین مرکز تحقیقات این شرکت 
که یکی از قوی ترین مراکز تحقیقات و آزمایشگاهی کشور در صنعت 
کاتالیست و در بخش خصوصی به شمار می رود، ارائه دهنده خدمات 
مشاوره و پژوهشی در زمینه کاتالیستی به مجمتع های فوالدسازی 

کشور می باشد.
آیا�دانـش�فنـی�کاتالیتسـت�هـای�تولیدیتان�از�

خارج�از�کشور�وارد�شده�است؟�
خیـر. همانطـور کـه میدانیـد در زمینـه تولیـد کاتالیسـت به هیچ 
عنـوان یک خط مقاله کاربردی از سـوی شـرکت هـای تولیدکننده 
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کاتالیسـتی وجـود نـدارد. ایـن شـرکت دانش بنیـان با علـم کامال 
ایرانی موفق به کسـب دانش فنی سـاخت کاتالیسـت شـده اسـت. 
الزم بـه توضیـح اسـت کـه بـا توجـه بـه منحصـر بـه فـرد بـودن 
تجهیزات پیشـرفته خط تولید کاتالیسـت، این شـرکت به سـاخت 

تجهیـزات مـورد نیاز خـود پرداخته اسـت. 
برخـی�معتقدنـد�کـه�رشـد�صنعت�کاتالیسـت�
ایـران�مدیـون�دولـت�دهـم�اسـت،�چـون�در�آن� در�
مقطـع�اسـتقبال�بیشـتری�در�این�حـوزه�انجام�شـد�و�به�
دلیـل�تحریم�هـا�کشـور�مجبـور�بـود�بـه�ایـن�موضـوع�

نگاه�ویژه�داشته�باشد.�
در بخـش فـوالد ورود بـه موضـوع کاتالیسـت، بـه تحریـم ارتباطی 
نداشـته اسـت، چـون شـرکت های فوالدی از شـرکت هـای هندی 
و  تحریـم هندی هـا گران تـر کردنـد  خریـد می کردنـد، در دوره 
اندکـی سـخت گیری کردند، امـا کار را متوقف نکردند. شـرکت های 
فوالدی کارشـان را درسـت بر مبنای اقتصـاد مقاومتی پیش بردند. 
اقتصـاد مقاومتـی بـه  این معنا که شـما سـه مولفه عقل، شـجاعت 
و تکنولـوژی را بـه طـور همزمـان مد نظر داشـته باشـید، چون هر 
سـه آنهـا ضـرورت اسـت. فـوالد خوزسـتان در عیـن این کـه به ما 
نیـازی نداشـته، ولی چون تمایل داشـته اسـت که فنـاوری بومی را 
نهادینـه کنـد، یک روند معقولـی را طی یک برنامه زمانبندی شـده 
آغـاز نمـود بعـد از آن، شـرکت فـوالد مبارکـه وارد ایـن حوزه شـد 
و یـک بارگـذاری بـزرگ انجـام داد. یعنـی طـی فرآیند چهار سـاله 
همـراه بـا دور اندیشـی و بـا ریسـک حداقلـی. و امـروز مـی بینیـد 
کـه دومیـن ریفورمـر صنایـع فوالدی کشـور نیز با کاتالیسـت های 
ایرانـی بارگـذاری میگردد. این نتیجه یک حرکـت مدبرانه اقتصادی 

مقاومتـی اسـت که منفعت آن به کشـور بازگشـته اسـت.
و�برنامه�های�آتی�این�شرکت�؟

تحقیقـات بر روی تولید کاتالیسـت های بهبـود یافته صنعت فوالد 
از 3 سـال گذشـته صورت پذیرفته اسـت و در آینده نزدیک از نسل 

از  نـوع  ایـن  جدیـد 
کاتالیسـت ها رونمایی 
خواهد شـد. همچنین 
شـروع  بـه  توجـه  بـا 
واحدهـای  کار  بـه 
طرح فـوالدی کشـور، 
طبـق سـرانه مصـرف 
ایـن  در  کاتالیســـت 
افـــزایش  صنعـــت، 
تــــولید  ظرفیـــت 
برنامـه  در  کاتالیسـت 
قـرار  شـرکت  ایـن 
گرفته است. همچنین 
تـا پایـان سـال جاری 
سومین ریفورمر کشور 
هـای  کاتالیسـت  بـا 
تولیـدی ایـن شـرکت 
فـوالد  شـرکت  در 
بارگـــذاری  مبارکـه 

شـد.  خواهـد 

چـه�پیشـنهادی�بـرای�سـایر�واحدهـای�فوالدی�
کشور�دارید؟

بنده معتقدم که طرح بحث اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم 
رهبری بسیار ضرورت تاریخی داشته است. در اقتصاد مقاومتی باید 
به شرایط متعادل و متناسب برسیم، همان سه مولفه که در مباحث 
اشاره شد: عقل، فن و شجاعت. صنعت ما چشم انداز خوب خواهد 
داشت، چون توان خوبی داریم البته منوط به این که حب و بغضی در 
کار نباشد. واقعاً در این شرایط، تبعیت از کالم رهبر انقالب و سیاست 

های اقتصاد مقاومتی بسیار راه گشا می تواند باشد
 بـه عنـوان یـک تولید کننده، حتـی یک درصد هم راضی نیسـتیم 
کـه واحد پاالیشـی یا فـوالدی به دلیـل تولید محصـول غیر کیفی 
از سـوی ما،مثـال بـا افت تولیـد و یا کاهـش ظرفیت تولیـد روبه رو 
شـود؛ امـا از آن سـوی هـم می گویـم، نگاهـی کـه بـه آن شـرکت 
خارجـی دارید،بـه تولیدکننده داخلی هم داشـته باشـید. به عنوان، 

مثـال، می گویـم ریسـک کار را به صـورت متوازن تسـهیم کنید.
منظورتان�چیست؟

یعنـی، به تجربیات و مسـیر طی شـده ی این شـرکت هـای بزرگ 
اعتمـاد کنند و محصول تولیدکننده داخلـی را با آگاهی کامل رصد 
کـرده و از تولیـد داخـل حمایـت کننـد و آنـرا جایگزیـن محصول 
خارجـی خـود کننـد چـرا کـه اگز ایـن محصـول ذره ای بـه لحاظ 
کیفـی و عملکـردی کمتر از محصول خارجی می بود قطعا شـرکت 
هـای بـزرگ بـه آن اعتمـاد نمی کردنـد. یـک روز ما کاتالیسـت را 
غـول دسـت  نیافتنـی می دانسـتیم، ولی حـاال به این نقطـه موجود 
رسـیده ایم و تردیـد نداریـم کـه بـا بـه کارگیـری مبانـی اقتصـاد 
مقاومتـی می توانیـم بـه جایگاهی که شایسـته آن هسـتیم دسـت 

پیـدا کنیم.
در پایـان از زحمـات حضرتعالـی و تمـام همکارانتـان در انجمـن 
گرانقـدر تولیدکننـدگان آهـن و فـوالد کشـور تشـکر و قدردانـی 

میکنـم. پاینـده باشـید.
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وضعیت درآمد های نفتی ½
درآمدهـای حاصـل از نفت به دوصورت مصرف می گـردد. مصارف دولت و 
تامین ارز مورد نیاز واردات. ترکیب نامناسـب بودجه نسـبت به درآمدهای 
نفتـی، موجـب حساسـیت بـاالی اقتصـاد کشـور بـه میـزان فـروش نفت 
گردیـده اسـت. تحریـم از یکسـو بـا کاهـش جایگاه ایـران در بیـن عرضه 
کننـدگان و از سـوی دیگر افزایـش قدرت دالر در اقتصـاد جهانی و در پی 
آن کاهـش قیمـت همـه انـواع مـواد اولیـه و نفـت، موجب کاهش شـدید 
درآمـد نفتـی ایـران گردیـده اسـت. آگاهـی از ترکیـب تامیـن کننـدگان 
جهانـی نفـت نشـان مـی دهـد کـه علی رغـم حـذف تحریـم هـا، امکان 
بازگشـت به جایگاه گذشـته به لحاظ میـزان عرضه وجود نـدارد، از این رو 
تنها راهکار کسـب درآمد جایگزین درآمد نفت، توسـعه صادرات غیرنفتی 

و یـا محصـوالت نهایی نفت اسـت. 

وضعیت صنعت و قابلیت های صادراتی ½
توجـه  دولتـی،  حمایتـی  هـای  سیاسـت  صنایـع،  پاییـن  وری  بهـره 
نسـبی  هـای  مزیـت  بـه  توجـه  عـدم  اشـتغال،  بـه  حـد  از   بیـش 
در مـکان یابـی، انتخاب محصـول و .. موجب کاهش شـدید رقابت پذیری 
محصـوالت صادراتـی ایـران گردیده اسـت. بدیهی اسـت عدم اصـالح این 
اشـکاالت، در فرضـی نـه چنـدان بدبینانـه، موجـب تعطیلـی بسـیاری از 
صنایـع در صـورت اتصـال بـه تجـارت جهانی خواهـد گردیـد.الزم به ذکر 
اسـت جـز در مـواردی ماننـد پسـته، در تمامی کاالهـای صادراتـی، ایران 

قیمـت گیـر یـا Price taker می باشـد. 

وضعیت صنعت فوالد  ½
کاهـش قیمـت جهانی فـوالد منجر بـه تالش برنامـه ریزی شـده و دقیق 
تولیدکننـدگان جهانی اصلـی مواد اولیه این صنعـت جهت کاهش قیمت 
تمـام شـده سـنگ آهـن گردیـد. اتفاقـی کـه در ایـران منجر بـه تعطیلی 
بسـیاری از تامین کننـدگان کوچک گردید. عدم تـوازن در صدور مجوزها 
و یـا تاخیـر در زمـان بهـره بـرداری صنایـع میانـی زنجیـره تامیـن فوالد، 
همچنیـن سیاسـت های حمایتـی و قیمت گذاری و یا اعمال نامناسـب 

کاهـش قیمـت تمام شـده تعرفـه هـا، ناتوانـی در 
تشـدید  موجـب  و... 
اثرات منفـی اقتصاد 

جهانـی در داخـل کشـور گردید. 

 الزامات صنایع فوالدی ½
مـواد اولیـه، انـرژی و آب به همراه سـرمایه گذاری تکنولوژیکی و انسـانی، 
الزامـات اصلـی این صنعت می باشـند. برخـی از اشـکاالت موجود صنایع 
فـوالدی، صنایـع ایجاد شـده فاقد مـواد اولیـه و یـا دور از آن، کمبود برق، 

آب و یـا انتخاب نامناسـب تکنولوژی می باشـد. 

مصارف زیاد آب در بخش کشاورزی ½
یکی از سوء تفاهم ها در درک مفهوم اقتصاد مقاومتی 

و همچنین خودکفایی، توجه به کشاورزی بدون 
توجه به وضعیت منابع آب، اثربخش بودن روش ها 

 و الگوهای مورد استفاده در آبیاری، روشهای کاشت 
و عدم توجه عادالنه به مصرف آب است. 

سعی در خودکفایی در تولید گندم، اتالف منابع آب و تولید آن به هر قیمتی، 
از مثال های تلخ در این زمینه است.

در نگرش سنتی در محاسبه قیمت تمام شده هزینه آب، به اشتباه هزینه 
تمام شده جهت صنعت و یا کشاورزی و نه هزینه ملی تمام شده منظور می 
گردد. با فرض عدم قابلیت جایگزینی و عدم منافع آتی، این هزینه در بعضی 
مناطق تا ده برابر قابل محاسبه است. قابل توجه است قیمت آب کشاورزی 
در کشورهایی مانند استرالیا که وضعیت بهتری از نظر آب دارند تا 3.1 دالر 
محاسبه می گردد. یکی از راه های ورود آب به مناطق کم آب، انتقال آب 
از مناطق پرآب است که چالش های منطقه ای، امکان پذیری این روش را 
بسیار کاهش داده است. از دیگر روش های انتقال آب، عدم تولید و در مقابل  
ورود کاالهایی است که در تولید آن آب زیادی مصرف می گردد. حذف 
شجاعانه بسیاری از محصوالت کشاورزی و یا تغییر در کاهش مصرف آب 
آنها با تغییر در روش های کشت، موجب کاهش مصرف آب خواهد بود. عدم 
تولید و واردات این محصوالت به هر منطقه و حذف هر محصول کشاورزی 
ضمن ذخیره آب، عوارضی در زمینه های اشتغال، میزان تولید ناخالص ملی 
و غیره به همراه خواهد داشت که با جایگزینی در روش ها و محصوالت، 
بخش زیادی از این عوارض مدیریت خواهد شد. قطعا عوارض و هزینه های 
ملی  حذف اجباری و ناخواسته بسیاری از محصوالت کشاورزی و یا مصرف 

نامناسب منابع، بسیار بیشتر خواهد بود.

تحلیلی بر تأمین و مصرف آب در 
صنعت فوالد

از منابع آب زیرزمینی ایران، 92% در کشاورزی، 2% در صنعت و 6% برای شرب، 
مصرف می شود

 محسن محمدی 
دانش پژوه دکترای مدیریت کسب و کار
مدیر تامین و تدارک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

يادداشت
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امید صنایع نسوز به رونق فوالد در دوران 
پساتحریم

تاثیر رکـود بازار فوالد 
بر کاهش ظرفیت تولید 
کارخانجات دیـرگـداز

مصارف اندک آب در صنعت فوالد ½
در رابطه با صنعت، نوع آب مصرفی و حساسیت متفاوت نسبت به 
آن و همچنین قابلیت استفاده از بازیافت، وضعیت را بهبود داده لیکن 
حساسیت های منطقه ای نسبت به انتقال آب، عمال بهره وری آب را 
در این بخش کاسته است. جهت تولید هر تن فوالد به طور متوسط 
تا 20 مترمکعب آب مصرف می گردد. جهت تولید هر تن از بعضی از 
محصوالت کشاورزی تا 70 متر مکعب آب مصرف می گردد. تولید هر 
٥ میلیون تن محصول فوالدی از معدن تا محصول نهایی برای 1٥000 

نفر اشتغال مستقیم ایجاد می نماید.
الزم به ذکر است از منابع آب زیرزمینی کشور 92% در کشاورزی %2 

در صنعت و 6% به صورت شرب مصرف می شود.

انتقال آب از خلیج فارس  ½
یکی از روش های تامین آب، انتقال آن از خلیج فارس است. بررسی 
با  امارات  نشان می دهد،  آماری کشورهای منطقه در سال 2012 
2300 و عربستان با 8٥0، کویت با 6٥0 میلیون لیتر و حتی بحرین با 
130 میلیون لیتر بسیار بیش از ایران با 7٥ میلیون لیتر به استفاده از 
آب خلیج فارس توجه نموده اند. شاید با نگاهی دیگرکشورهای حوزه 
خلیج فارس با بهره گیری از درآمد نفتی،کمترین آسیب را از بحران 
آبی پذیرا خواهند بود. شرکت هایی مانند فوالد مبارکه با کاهش مصرف 
فوالد در صنعت فوالد و شرکت گل گهر با شروع انتقال آب از خلیج 

فارس، قابل توجه ترین فعالیت ها در زمینه آب داشته اند.

نتیجه گیری ½
نگارنده معتقد است، اگر شجاعانه نسبت به حذف 
بسیاری از محصوالت کشاورزی 
قیمت  اگر  نگردد،  اقدام 
ارزش  اساس  بر  آب 
ملی آن محاسبه 
اگر  نگردد، 
بخشی از 

نفت درآمد 
به  صراحتا  بودجه  در 

سازی  شیرین  و  انتقال 
آب از خلیج فارس اختصاص 

ضمانت  اتخاذ  با  اگر  نیابد، 
بازدارنده در  های اجرایی قوانین 

در  آب  از  نامناسب  استفاده  عدم 
الگوی  اصالح  و  و صنعت  کشاورزی 
مصرف مصوب نگردد. اگر صنایعی که 
در جهت استفاده بهینه از آب و ایجاد 

دارند  برمی  گام  آب  جدید  منابع 
مورد حمایت ها قرار نگیرند، سال 

های آتی، بحران آب با افزایش 
از  بیش  شده،  تمام  قیمت 

پذیری  رقابت  پیش 
ایران  صنایع 

خواهد  را 
کاست.  

صنعت دیرگداز در دوران پســاتحریم با دو مســئله اساســی 
روبروخواهد بود.  اول اینکه واردات آسان تر در این صنعت است. 
پس از لغو تحریم ها شرکت هایی که در حوزه تولید مواد دیرگداز 
فعالیت دارند می توانند مواد اولیه، ماشین آالت، تجهیزات و قطعات 
یدکی را با قیمت های مناسب تر و با دسترسی آسان تر و مشکالت 
کمتری وارد نمایند. درصورتی که که در دوران تحریم تامین مواد 
اولیه مرغوب با مشکل فراوان و هزینه های باالتر و حتی در زمان 

طوالنی تری انجام می شد.
دوم اینکه؛ صنعت دیر گداز پشــتیبان و تامین کننده سخت افزار 
مورد نیاز صنایع مادری چون فوالد، ســیمان، نفت و پتروشیمی و 
دیگر صنایع بزرگ اســت. بالطبع با فعالیت و پویایی آن صنایع، 
صنعت دیرگداز نیز رونق گرفته و فعالیت گسترده خود را دوباره 
باز خواهد یافــت. در دوران تحریم و با رکودی که در اقتصاد و 
صنایع مختلف کشور به وجود آمد، بسیاری از کارخانجات فعال 
در حوزه  هایی مثل فوالد و ســیمان با مشکالت تولید و فروش 
و حتی نقدینگی مواجه شــدند. طبیعتا این کاهش تولید به افت 
تقاضای مواد مصرفی این صنایع، مانند دیرگدازها شــد. در نتیجه 
شرایط رکود بازار و عرضه و تقاضا باعث شد تا ظرفیت تولید نیز 
در کارخانجات دیرگداز دستخوش تغییراتی شود. ولی همان طور 
که اشاره شــد قطعا با افزایش تولید و رونق  صنایع مادری چون 
فوالد و سیمان کارخانجات دیرگداز نیز سعی خواهند کرد تولید و 
فروش بیشتری داشته باشند. البته باید این نکته را در نظر گرفت که 
در دوران پساتحریم شرکت های خارجی نیز به ایران به عنوان یک 
بازار فروش بسیار عالی نگاه خواهند کرد و هر واحد تولیدی داخل 
کشور نیز باید این آگاهی را داشته باشد که از نظر کیفی و قیمتی 
باید با رقبای خارجی رقابت کند تا خریدار داخلی را به تامین نیاز 
خــود از تولید کننده داخلی راغب کند. با این تفکر و با تحقیقات 
فراوان و معادل ســازی محصوالت دیرگداز خارجِی مصرفی در 
صنعت فوالد و ســیمان و نفت و غیره می توان همان محصوالت 
را باکیفیتی مناسب  و قیمتی بسیار کمتر از نمونه مشابه تولید و به 

مصرف کنندگان عرضه کرد. 

 مهدی یوسف زاده 
مدیرعامل شرکت دیرگداز آذربایجان 
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�بررســی های کارشناســی و اکتشافات 
انجام شده نشــان می دهد که ایران از نظر ذخایر 
قطعی سنگ آهن در رتبه یازدهم جهانی قرار دارد، 
اکتشافاتی که تاکنون در کمتر از 8 درصد مساحت 

جغرافیایی کشور انجام شده است.
با توجه به طرح های مختلف فوالدی بخش دولتی 
و خصوصی در کشور، در آینده نزدیک این واحدها، 
نیاز به مواد اولیه کنسانتره و گندله سنگ آهن پیدا 
خواهند کرد و از این رو، انجام اکتشــافات گسترده 
در سطح کشــور برای شناسایی معادن سنگ آهن 

ضروری اســت تا درنتیجه زنجیره تولید فــوالد در همه بخش ها به 
صورت متوازن توسعه یابد.

راه انــدازي مجتمع هاي اســتخراج و تغلیظ ســنگ آهــن و تولید 
کنســانتره آهن در معادن چادرملو تأثیر بسزایي در شکوفایي صنعت 
فوالد، کاهش اتکا این صنعت به مواد اولیه وارداتي، تقلیل هزینه هاي 
ارزي تولید فوالد و دستیابي به دانش فني تغلیظ، ذوب و شکل دهي 
فلزات داشــته اســت. در همین خصوص با مهندس محمود نوریان، 

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به گفت و گو نشستیم.
�به�نظر�شــما�چرا�تولید�و�فرآوری�سنگ�آهن�
نتوانسته�جایگاه�مناسبی�در�رشــد�اقتصادی�کشورمان�

داشته�باشد؟
ببینید، ایران جزو 10 کشـور نخسـت جهان و اولین کشـور خاورمیانه 
از نظرداشـتن ذخایـر معدنـی اسـت امـا با وجـود همه ایـن ظرفیت ها 
نتوانسـته ایم از ایـن ویژگـی هـا بـرای رشـد اقتصادی کشـور اسـتفاده 
مناسـبی کنیـم. ایـن روزها عمـوم معـدن کاران با مشـکالت عدیده ای 
دسـت و پنجـه نـرم می کننـد، ایـن مشـکالت موجـب تعطیلی بخش 

قابـل توجهـی از معـادن و کاهـش تولیـد بسـیاری 
دیگـر از معـادن شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
کـه ایـران دارای ذخایـر غنـی آهـن، روی، سـرب، 
مرمیـت، مس اسـت و دسـت کـم برای 100 سـال 
ذخایـر مـواد معدنـی بـرای تولیـد و اسـتخراج دارد 
ولـی با وجود ذخایر بسـیار غنی معدنی و پتانسـیل 
رشـد اقتصادی کشـور بـه واسـطه معـادن، تاکنون 
نتوانسـته ایم برداشـت و فـرآوری مناسـبی از ذخایر 
معدنـی خـود داشـته باشـیم کـه در نتیجـه سـهم 
صـادرات مـواد معدنـی در تولیـد ناخالـص داخلـی 

کشـور بسـیار اندک اسـت.

�آقای�نوریــان،�هم�اکنون�برداشــت�از�ذخایر�
معدنی�کشور�به�چه�میزان�است؟

اکنون با 340 میلیون تن برداشت ساالنه از ذخایر معدنی، کم تر از 0/4 
درصد از ذخایر خود را استخراج می کنیم. این درحالی است که میانگین 
برداشــت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در 
سال است. با وجود میلیاردها تن ذخایر شناخته شده معدنی در ایران، 
هنوز سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است 
که درصورت سرمایه گذاری مناسب، این سهم را می تواند به بیش از ٥ 
درصد رساند. نکته ای که حتی در برنامه ششم توسعه کشور هم به آن 

توجه ویژه ای شده است.

�شــما�به�عنوان�مدیرعامل�یکی�از�شرکت�های�
بزرگ�معدنی،�چه�موانعی�را�در�تحقق�این�اهداف�دخیل�

می�دانید؟
اگر بخواهم تیتروار اشــاره کنم، مهمترین موانعی که مانع از تحقق این 

اهداف شده، به این ترتیب است:

مدیرعامل »چادرملو« در گفت و گو با »چیالن«

هزینه هایی که تحریم 
بر معادن سنگ آهن 

ایران تحمیل کرد
معادن در شرایط تحریم راهی جز قراردادن واسطه میان فروشنده و خریدار نداشتند که موجب تحمیل هزینه 
اضافه بر قیمت محصول شد. افزایش هزینه های تولید به دلیل تامین تجهیزات و ماشین آالت معدنی از طریق 
دالالن و کاهش قیمت جهانی سنگ آهن به تعطیلی بسیاری از معادن سنگ آهن و دشواری فعالیت معادن فعال 

مانند گل گهر و چادرملو شد.

برداشت محصول از معادن 
مهم است نه کشف ذخایر 

معدنی؛ چرا که به طور متوسط 
برای استحصال سنگ آهن 

از معدن شناسایی شده 
در صورت مهیا بودن همه 
امکانات، حداقل پنج سال 

زمان نیازدارد.

سنگ آهن
پرونده
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عدم دسترسی به تکنولوژی های  «
جدید در امر اکتشاف، استخراج و فرآوری.

فرســودگی تجهیزات و در نتیجه  «
افزایــش چندیــن برابــری هزینه های 

استخراج  و فرآوری.
مشکالت ناشی از صادرات و موانع  «

موجود بر سر بازگشت درآمد حاصل از آن.
از تحریم های  « ناشــی  مشکالت 

جهانی.
برخی قوانین و ضوابط حاکم بر معادن و صنایع معدنی.  «
عدم ثبات در سیاست های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات  «

لحظه ای دولت.
افزایش روز افزون هزینه های انرژی و حمل و نقل. «
رکود فعالیت های عمرانی درکشور. «
تاثیرات جهانی ناشــی از کاهش قیمت ســنگ آهن و  «

فرآورده های فوالدی.

�راهکار�شما�برای�رفع�این�موانع�چیست�و�آیا�به�
پیشنهاداتی�برای�کنترل�موانع�فوق�رسیده�ایم؟

طبیعی است بخشی از این مشکالت تحت تاثیر تحوالت اقتصادی جهانی 
است که دامن  گیر ما نیز شده است اما بخشی از آن که به نظر من مهم تر 
اســت موانع و معضالت داخلی است که نیاز به مدیریت هوشمندانه و 
کارشناســانه دارد تا رفع گردند. ضمن اینکه نباید نقش قانون گزاران را 
هم نادیده بگیریم. چرا که اگر قوانین اکتشــاف، استخراج، بهره برداری 
و تولید محصوالت معدنی برای بخش خصوصی انگیزشــی باشد، می 
توان به جذب ســرمایه و جلب نظر فعاالن اقتصادی امید داشت. قانون 
معــادن ایران در ســال 1377 ابالغ و پس از آن ســه بار اصالحاتي در 
آن اعمال شــد، با این حال معتقدیم که این قانون با توجه به شــرایط 
کنوني نیازمند به روزرســاني است تا به این طریق روند جذب سرمایه 
گذاران داخلی و خارجي در این بخش تسریع شود.سرمایه گذار در جایی 
فعالیت می کند که بتواند در یک دوره زمانی مشخص بر اساس محاسبات 
خود به درآمد مناسب و ارزش آفرینی برسد اما در شرایط فعلی اینگونه 
نیست. از سوی دیگر دولت می تواند با اتخاذ تصمیمات حمایتی از جمله 
حذف حق انتفاع و کاهش میزان حقوق دولتی، برداشــتن تعرفه های 
صادرات محصوالت فوالدی و همچنین تزریق نقدینگی و رونق بخشیدن 
به فعالیت های عمرانی بخشی از فشار ناشی از رکود در بازار سنگ آهن 

و فوالد را کاهش دهد.

�آقای�نوریان�شــما�یکی�از�مشکالت�حوزه�سنگ�
آهن�را�تحریم�های�بین�المللی�نام�بردید�که�با�به�نتیجه�
رســیدن�برجام�این�مشــکل�از�پیش�پای�شما�برداشته�

خواهد�شد.
با توافقات به عمل آمده بین ایران و گروه ٥+1 بر ســر برنامه صلح آمیز 
هسته ای کشورمان، انتظار می رود طی ماه  های آینده موانع مورد اشاره از 
مقابل برداشته شود اما همه مشکالت و معضالت تولید در معادن ایران 
مختص تحریم ها نبوده و نیست، بلکه بخش عمده آن به مسائل داخلی 
باز می گردد. مشکالتی که هرچند همگان به آن اذعان دارند ولی هر روز 

بر شدت آن افزوده می شود.

�بیشترین�لطمه�تحریم�های�سیاسی�و�اقتصادی�
بر�بازار�سنگ�آهن�ایران�شامل�چه�مواردی�بود؟

تحریم ها در تمامی ارکان خرد و کالن  اقتصاد کشــور تاثیر مستقیم و 
غیر مستقیم گذاشته است. معادن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی 

سال  های اخیر با چالش های بسیار، از جمله ممنوعیت  های بین المللی 
برای تامین قطعات و ماشــین آالت صنعتی مواجه بوده اند. در شــرایط 
تحریم ها، معــادن برای ادامه فعالیت تولید و صادرات اندک محصوالت 
خود راهی به جز قراردادن واسطه میان فروشنده و خریدار نداشته ا ند. این 
عامل موجب تحمیل هزینه اضافه بر قیمت محصول و در نتیجه کاهش 
درآمد تولید کنندگان داخلی گردیده است. از جمله معادن اثرگذار در رشد 
اقتصادی ایران معادن سنگ آهن هستند که در این سال ها عالوه بر مقابله 
با اثرات تحریم های اقتصادی، با کاهش شــدید قیمت های جهانی نیز 
مواجه شده اند. از یک سو، افزایش هزینه های تولید که بخشی از آن ناشی 
از تامین تجهیزات و ماشین آالت معدنی از طریق واسطه ها و دالالن است 
و از سوی دیگر، کاهش قیمت جهانی سنگ آهن که عرصه را روز به روز 
بر فعاالن این صنعت تنگ کرده است. پیامدهای چنین وضعیتی تعطیلی 
بسیاری از معادن سنگ آهن بوده است و آن بخش از معادن فعال مانند 
گل گهر و چادرملو با دشواری های فراوانی توانسته اند به بقای خود ادامه 

دهند تا حداقل نیاز صنایع فوالد کشور را به مواد اولیه تامین کنند.

�با�توجه�به�هــدف�گذاری��تولید��55میلیون�تن�
فوالد�در�افق��1404آیا�این�میزان�تولید�را�قابل�دســتیابی�

می�دانید؟
به اعتقاد من رشــد نامتوازن صنایع معدنی و صنعتی فوالد، بیانگر عدم 
تحقق این پیش بینی اســت. مجموع تولید ســال گذشته فوالد ٥/16 
میلیون تن بود که برای این میزان تولید )طبق آمار گمرک ایران( بیش 
از دو میلیــون و 164 هزار تن گندله  بــه ارزش تقریبي 366 میلیون 
دالر وارد کشــور شده، یعنی همچنان وابستگی به واردات مواد اولیه در 
صنعت فوالد کشــور وجود دارد. طبق طرح جامع فوالد برای تولید ٥٥ 
میلیون تن فوالد نیاز به هشت میلیون تن سنگ آهن دانه بندي و 84  
میلیون تن کنسانتره سنگ آهن است، این در حالی است که هم اکنون 
ظرفیت تولید کنسانتره در کشور 24 میلیون تن است. باید توجه داشت 
کشف ذخایر جدید سنگ آهن در کشور تنها یک قدم از ده ها گام برای 
رســیدن به اهداف برنامه 1404 است. نکته مهم ایجاد شرایط مناسب 
برای برداشت محصول اســت نه کشف ذخایر نهفته در دل خاک، چرا 
که به طور متوســط برای استحصال سنگ آهن از یک معدن شناسایی 
شده در صورت مهیا بودن همه امکانات از جمله سرمایه، مجوز، ماشین 
آالت و نیروی متخصص، حداقل پنج ســال زمان نیازدارد. بنابراین می 
توان اینگونه نتیجه گرفت اگر روند فعالیت معادن ســنگ آهن بر پایه 
روال فعلــی و معمول ادامه یابد. در خوش بینانه ترین حالت می توان به 
تولید 3٥ میلیون تن فوالد در سال 1404 دست یافت. مگر آنکه با رفع 
موانع مورد اشاره و ایجاد انگیزه الزم برای سرمایه گذاران بخش خصوصی 
داخلی یا خارجی زمینه جلب مشــارکت آنها را برای سرمایه گذاری در 
بخش معدن و صنایع معدنی، آن هم ظرف امســال و سال آینده فراهم 
نماییم. نکته قابل توجه دیگر در بررسی نامتوازن بودن رشد صنایع فوالد 
در کشــور، موضوع بازار مصرف اســت. در حال حاضر بازار داخلی قادر 
به جذب 16/٥ میلیون تن فوالد تولیدی نیســت و بازار صادرات نیز به 
دلیل کاهش شدید قیمت ها تقریباً راکد است، به طوری که بخش زیادی 
از تولیدات محصوالت فوالدی در کشــور انبار شده و صنایع فوالد را با 
صدها میلیارد ریال بدهی مواجه کرده است. حال به فرض تحقق تولید 
٥٥ میلیون تن فوالد در افق موردنظر، باید این سئوال را پرسید که 10 
سال دیگر آیا بازار فروش داخلی و خارجی برای این میزان تولید وجود 
دارد؟ طبق طرح جامع فوالد در بهترین شرایط، مصرف فوالد در کشور تا 
سال 1404 به حدود 41 میلیون تن خواهد رسید که حتی آن هم بعید 
به نظر می رسد و  حتی در صورت تحقق آن، باز هم برای صادرات 14 

میلیون فوالد تولید شده باید از هم اکنون برنامه ریزی کرد.

طبق طرح جامع فوالد برای 
تولید 55 میلیون تن فوالد 
نیاز به هشت میلیون تن 

سنگ آهن دانه بندي و 84  
میلیون تن کنسانتره سنگ 
آهن است، در حالی که هم 

اکنون ظرفیت تولید کنسانتره 
در کشور 24 میلیون تن است.
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بر اساس محاسبه میدانی، متوسط هزینه های تولید و فرآوری سنگ 
آهن با عیار ٥٥ و هزینه های حمل و فروش ماده معدنی، در معادن 
شــمال شرق و شمال غرب ایران به ترتیب در جدول های 1 و 2 بر 
اســاس متوسط عملکرد معادن سنگ آهن نشان داده شده است. با 
توجــه به این جدول، هزینه های تولید، فــرآوری و فروش از درآمد 
حاصل از فروش ماده معدنی بیشــتر است که این روند در وهله اول 
موجــب تعطیلی معادن کوچک مقیاس و به طبع آن در بلند مدت 
منجر به کاهش تولید و محقق نشدن سنگ آهن مورد نیاز برای تولید 
فوالد در سند چشــم انداز خواهد بود. این در حالیست که براساس 
سیاست  های دولت، نه تنها نیازمند حفظ تولیدات کنونی انواع سنگ 
آهن هستیم، بلکه به جذب سرمایه  های الزم برای توسعه اکتشاف، 
استخراج و فرآوری سنگ آهن مورد نیاز کشور تا حدود 160 میلیون 
تن در افق چشــم  انداز نیاز است. با تداوم این شرایط، نه تنها امکان 
افزایش ظرفیت  های تولید سنگ آهن، کنسانتره و گندله مورد نیاز 
برای تامین تقاضاهای آتــی وجود ندارد، بلکه با تعطیلی پی در پی 
معادن و خروج ســرمایه  های مادی و معنوی انباشت شده از بخش 
معدن کشــور، حفظ ظرفیت 4٥ میلیون تــن تولید کنونی نیز در 
مخاطره خواهد بود. با توجه به جدول های 1 و 2، هزینه  های مربوط 
به حقوق دولتی در معادن شمال شرق کشور 18 درصد و در معادن 

شمال غرب کشور 2٥ درصد هزینه های تولید است. 
در شرایط فعلی، با کاهش هزینه  های مربوط به حمل و حقوق دولتی، 
می توان در کوتاه مدت در درآمد و هزینه های معدن کاری ســنگ 

آهن تعادل ایجاد نمود. 

تبعات ناشی از وضعیت کنونی کسب و کار سنگ آهن 
ایران 

پیش بینی ها توســط موسساتی نظیر بانک جهانی نشان می دهد، 
افت قیمت و نیز شرایط پایین قیمت سنگ آهن، از 2 تا ٥ سال ادامه 
خواهد داشــت. معادن کوچک مقیاس با هزینه تولید باال در چنین 
شرایطی از رقابت حذف خواهند شد. در زیر تبعات وضع کنونی کسب 
و کار ســنگ آهن ایران در سه بخش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

بررسی شده است.

تبعات�اقتصادی��
به دنبال شرایط بحرانی کسب و کار سنگ آهن در پنج استان کشور 
از 160 معدن فعال ســنگ آهن بیــش از 90 معدن به طور کامل 
غیر فعال شــده اند و مابقی اکثرا به صــورت نیمه فعال و با تعدیل 
نیرو درحال فعالیت هســتند. ظرفیت  هایی که محصول حداقل یک 
دهه سرمایه  گذاری، برنامه  ریزی و تالش شبانه  روزی صاحبان سرمایه، 
متخصصان و کارآفرینان معدنی کشور بوده  است. سنگ آهن پس از 
محصوالت نفتی و پتروشیمی بیشترین سهم را در صادرات کشور به 

خود اختصاص داده است.
همچنین کاهش رشد اقتصادی کشور یکی دیگر از نتایج روند فعلی 

است که این مسائل را در پی دارد:
متوقف شــدن فعالیت  هــای اکتشــاف تفصیلی و  «

اکتشاف های جدید
 متوقف شدن طرح  های توسعه استخراجی «
 عدم ورود سرمایه  گذار جدید به حوزه سنگ آهن «
 خروج ســرمایه  ها از تولید معدنــی و روی آوردن به  «

بخش های غیر مولد و سفته بازی
عــدم امکان تامین ســنگ آهن پروژه های توســعه  «

فوالدسازی کشور
با استناد به سند راهبردی فوالد، برای رسیدن به تولید ٥٥ میلیون 
تن تولیــد فوالد خام در افق 1404، به 1٥9 میلیون تن ســنگ 
آهن، 84 میلیون تن گندله نیاز اســت. این درحالی اســت، تولید 
سنگ آهن دانه بندی و کنســانتره ایران در سال 2014 تنها 4٥ 
میلیون پیش بینی شــده است و با توجه به تعطیلی معادن سنگ 
آهن، عماًل در ســال جاری رقم تولید ســنگ آهن بسیار کم تر از 

این مقدار خواهد بود.

تبعات�اجتماعی��
طبق آمار مستند، تنها در منطقه سنگان خواف حدود 2000 نفر به 
صورت مسقیم در پی تعطیلی و تعدیل نیرو در معادن سنگ آهن کار 

خود را از دست داده اند. 
همچنین این روند، توقف توســعه محلی و اســتانی را در پی دارد. 

متوسط هزینه های تولید و فرآوری 
سنگ آهن در ایران

  مرضیه مینایی مبتکر- فرانک امیدی
 )انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان سنگ آهن ایران(

سنگ آهن
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بررسی ها نشان می هد هر دالری که صرف عملیات تولیدی در معدن می شود، به طور میانگین 2/8 دالر در اقتصاد محلی درآمد ایجاد خواهد کرد. 

تبعات�سیاسی��
با توجه به اینکه تعداد زیادی از معادن کشور در مجاورت مرزهای شرقی واقع شده، بحران اخیر صنعت سنگ آهن موجب بیکاری تعداد قابل توجهی 

نیروی کار این مناطق شده است و ممکن است پدیده های غیر همسو با امنیت اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
جدول )1(: محاسبه هزینه عملیاتی، درآمد و فروش محصول در مناطق شمال شرق )خواف و سنگان( در سال 1394 )تومان(

جدول )2(: محاسبه هزینه عملیاتی، درآمد و فروش محصول در مناطق شمال غرب )کردستان، آذربایجان، زنجان، همدان( در سال 1394 )تومان(

منابع 
اصانلو. م، علل سقوط قیمت سنگ آهن و راهکارهای پیش رو به منظور کاهش تبعات آن )10 اشتباه معدنکاری سنگ آهن(، دومین همایش بین المللي انجمن تولیدکنندگان و . 1

صادرکنندگان سنگ آهن ایران )با رویکرد تحلیل وضعیت سنگ آهن ایران در افق1404( 9 آذر 1393، مرکز همایش های رایزن
2 .http://www.bloomberg.com, Jun 28, 2015, Capital Economics Says Prepare for Iron Ore below $40 on Glut 
 امیدی. ف، تحلیل وضع موجود کسب و کار سنگ آهن ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، 1394. 3
زینال زاده. آ، نقش معدن و معدنکاری در فقرزدایی، ماه نامه توسعه معادن، شماره 48، و 49. 4
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نگاه آماری به صنایع فوالد ژاپن
)بخش اول(

کشور ژاپن در سال 2014  با رشد تولید 0/1 درصد نسبت به سال 2013 و تولید 110/67 میلیون تن فوالد خام بعد از کشور چین در رده دوم  
جهان قرار گرفت. این در حالی است که در سال 1947 میزان تولید فوالد خام این کشور بیش از  684 هزار تن نبوده است. سهم کشور ژاپن 
در تولید فوالد دنیا 6/6 درصد برآورد شده و سهم فوالد هاي آلیاژي در این تولید 2٥/26 میلیون تن گزارش شده است. در سال پیش سهم ژاپن 
در تولید فوالد خام جهان 6/64 درصد بوده است. در سال گذشته ژاپن با تولید 3/328 میلیون تن فوالد ضد زنگ )3 میلیون تن محصوالت 
نوردی ( بعد از کشور چین در رده دوم جهان ایستاد. از سال 1970 تاکنون میزان تولید ساالنه فوالد خام ژاپن به طور متوسط 100 میلیون تن 
بوده است. آمار و اطالعات منتشره، ظرفیت تولید فوالد کشور ژاپن در سال قبل را بالغ بر 13٥ میلیون تن فوالد خام نشان می دهد. همچنین از 
سال 1871 تا کنون کشور ژاپن بیش از  ٥237/04 میلیون تن فوالد تولید کرده است. سهم ریخته گری مدوام در تولید فوالد خام کشور ژاپن 
در سال گذشته 99/3 درصدگزارش شده و سهم ریخته گری مداوم در تولید فوالد کربنی و مخصوص به ترتیب 99/9 و 94/8 درصد به ثبت 
رسیده است. نمودار شماره 1 روند سهم ریخته گری مداوم در تولید فوالد خام کشور ژاپن طي سال هاي 2014-2000 را نمایش می دهد. 

نمودار1:�روند�سهم�ریخته�گری�مداوم�در�تولید�فوالد�خام�کشور�ژاپن

سهم فرآیندهاي فوالدسازي کنورتر اکسیژني و کوره قوس الکتریکي در سال قبل، در تولید فوالد خام کشور ژاپن به ترتیب 88/99 میلیون تن 
)76/8 درصد( و2٥/68 میلیون تن )23/2 درصد( بوده است.  98/6 درصد فوالد خام این کشور با ماشین هاي ریخته گري مداوم تولید شده 
است. در سال گذشته میزان تولید فوالد کربني و آلیاژي کشور ژاپن به ترتیب 8٥/4 و 2٥/26 میلیون تن و میزان تولید محصوالت فوالدی 
کربني و آلیاژي نورد شده این کشور نیز  به ترتیب76/97 و 20/9 میلیون تن ثبت شده است. در نمودار شماره 2 روند تولید و سهم فرآیندهاي 

فوالد سازي کنورتر اکسیژني و کوره قوس الکتریکي در صنایع فوالد ژاپن از نظر مي گذرد. 

این مقاله در دو بخش منتشر می گردد. بخش اول آن که پیش روی شماست، وضعیت تولید و تکنولوژی و تامین 
مواد اولیه در صنعت فوالد ژاپن را مشــتمل می شــود و در بخش دوم که در شماره آتی نشریه چیالن به چاپ 
خواهد رسید، مصرف انرژی، نیروی انسانی، اقدامات زیست محیطی و وضعیت تجارت در صنایع فوالد ژاپن مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

 تهیه و تنظیم : محمد حسن جوالزاده
مشاور عالی شرکت کک طبس 

تحلیل و مقاله
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نمودار2:�روند�تولید�و�سهم�فرآیندهاي�فوالد�سازي�در�صنایع�فوالد�ژاپن

در جدول شماره 1 نیز روند تولید چدن مذاب و سهم فوالدهاي آلیاژي و کربني در تولید فوالد خام ژاپن دیده مي شود. 

2010201120122013204ركورد قبليمحصول
تغييرات)درصد( 

2014/2013
90/4482/2881/0381/4183/8583/870 )1974(چدن مذاب

120/2109/6107/76107/23110/59110/670/1)2007(كل فوالد خام

0/8-96/0685/7682/7482/3185/6884/99 )1973(كنورتر اكسيژني

34/723/8424/8624/9224/9125/683/1)1990(كوره قوس الكتريكي

0/8-105/9484/9383/2283/2486/185/4)1973(فوالد معمولي

26/1724/6724/3823/9924/4925/263/1)2008(فوالد آلياژي
جدول��1:�روند�تولید�چدن�مذاب�و�سهم�فوالدهاي�آلیاژي�و�کربني�در�تولید�فوالد�ژاپن�)میلیون�تن(

میزان تولید چدن مذاب ژاپن در سال گذشته 83/87 میلیون تن بوده و بعد از کشور چین در رده دوم جهان قرار گرفته است. نسبت چدن 
مذاب به فوالد خام در سال قبل در این کشور 7٥/77 درصد برآورد شده است. بیشترین تولید چدن مذاب ژاپن مربوط به سال 1974 به میزان 
90/44 میلیون تن می باشد. کشور ژاپن با تولید 33 میلیون تن کک بعد از کشور چین در رده دوم جهان قرار گرفته است. در جدول شماره 

2 روند تولید کک کشور ژاپن نمایش داده شده است.

جدول�2:روند�تولید�کک�کشور�ژاپن�طی�سال�های�1993-2014

بزرگترین شرکت تولید کننده فوالد ژاپن، نیپون استیل- سومیتومو متال  است  که در سال گذشته با تولید 49/3 میلیون تن فوالد خام، در 
رده دوم تولید کنندگان فوالد دنیا قرار گرفت. شرکت  JFE نیز با 31/41 میلیون تن تولید فوالد خام در رده نهم جهان ایستاده و شرکت کوبه 
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استیل هم با تولید 7/٥7 میلیون تن فوالد خام رده پنجاه و سوم جهان را کسب کرده است. 

تأمین مواد اولیه
در ســال 2014 براي تولید 83/87 میلیون تن چدن مذاب در کوره بلندهای ژاپن حدوداً 136/44  میلیون تن سنگ آهن )سال 2013 ،89/13٥ 
میلیون تن( و ٥9/49 میلیون تن ذغال کک شو وارد ژاپن شده و با استفاده از 12/2 میلیون تن قراضه فوالدی )به غیر از قراضه هاي داخل کارگاهي( 
از 36/9 میلیون تن قراضه جمع آوري شده، حدود 8٥ میلیون تن فوالد خام در کنورترهاي اکسیژني تولید شده است. با بکارگیري24/7 میلیون تن 
قراضه باقیمانده در کور ه هاي قوس الکتریکي هم 2٥/68 میلیون تن فوالد خام حاصل شده است. میزان تولید قراضه داخل کارگاهی در شرکت  نیپون 
استیل- سومیتومو  متال در سال قبل  3/8٥ میلیون تن گزارش شده است. در نمودار شماره 3 روند تولید فوالد خام  و میزان مصرف قراضه در تولید 

فوالد این کشور بر حسب میلیون تن از نظر مي گذرد. 

نمودار3:�روند�تولید�فوالد�خام�و�مصرف�قراضه�فوالد�در�صنایع�فوالد�ژاپن�

ضمناً میزان واردات و صادرات  شمش چدن کشور ژاپن به ترتیب 48/4و 291/2 هزار تن به ثبت رسیده که سهم کشورهای استرالیا، برزیل، آفریقای 
جنوبی و کانادا در واردات سنگ آهن کشور ژاپن در سال قبل به ترتیب 82/88، 36/99 ، 6/34 و 4/19 میلیون تن بوده است. نمودارهای شماره 4 

و ٥ به ترتیب تأمین کنندگان ذغال کک شو و سنگ آهن کشور ژاپن در سال 2014  را نمایش می دهد.

نمودار4:�تأمین�کنندگان�ذغال�کک�شوي�کشور�ژاپن�در�
سال�2014)میلیون�تن�مرطوب(

نمودار�5:�تأمین�کنندگان�سنگ�آهن�کشور�ژاپن�در�سال�
��2014)میلیون�تن�مرطوب(

میانگین قیمت خرید سنگ آهن و ذغال به ترتیب 118 و11٥ دالر بر تن بوده است که در نمودار شماره 6  روند تغییر قیمت خرید سنگ آهن و 
ذغال کشور ژاپن برحسب دالر بر تن دیده مي شود. 

نمودار�6:�روند�تغییر�قیمت�خرید�سنگ�آهن�و�ذغال�کک�شوي�کشور�ژاپن



93

در سال گذشته سهم شرکت نیپون استیل در واردات سنگ آهن و ذغال کک شوي ژاپن به ترتیب  68/18 میلیون تن ) 49/76 درصد کل واردات( و 
29/1 میلیون تن )48/9 درصد کل واردات( برآورد شده است. شایان ذکر است فاصله راه آبي بین برزیل و ژاپن 12000 مایل بوده و مدت زمان حمل 
مواد خام 40 روز طول مي کشد. این  فاصله راه آبي بین استرالیا و ژاپن 4000 مایل بوده و مدت زمان حمل مواد خام 12 روز  به طول مي انجامد. 
شرکت نیپون استیل جهت حمل سنگ آهن از برزیل از ٥ کشتي ویژه با ظرفیت  300 تا320 هزار تني استفاده مي کند. هزینه هر کارگر هم400 
هزار دالر می باشد. صادرات و واردات  قراضه این کشور در سال گذشته به ترتیب 7/3٥ و 0/36 میلیون تن ثبت شده که میزان صادرات قراضه ژاپن 
به کشورهاي کره جنوبي و چین به ترتیب 3/8 و 2/1 میلیون تن گزارش شده است. میزان صادرات قراضه این کشور به کشورهای ویتنام و تایوان هم 

به ترتیب 73٥ و 608 هزار تن بوده است. در شکل7 روند صادرات و واردات قراضه کشور ژاپن مشاهده مي گردد. 

نمودار�7:�روند�صادرات�و�واردات�قراضه�فوالد�کشور�ژاپن

میزان واردات ذغال حرارتي ژاپن در سال قبل 14٥ میلیون تن بوده است. ژاپن بعد از کشور چین)228 میلیون تن(  بزرگ ترین وارد کننده ذغال 
دنیا به حساب مي آید. میزان تولید کک در ژاپن در سال قبل33  میلیون تن به ثبت رسیده و در تولید کک بعد از کشور چین)477 میلیون تن(  

در رده دوم جهان قرار گرفته است.

تکنولوژی و تجهیزات
در ســال 2014  جهت تولید 110/7 میلیون تن فوالد خام در کشــور ژاپن 28 واحد کوره بلند، 64 واحد کنورتر اکسیژني بازي ، 342 واحد کوره 
قوس الکتریکي و 132 دستگاه ماشین ریخته گري مداوم مورد استفاده قرار گرفته است. در جدول شماره 3 تجهیزات استفاده شده  در صنایع فوالد 
ژاپن در سال 2003 و 2014  مقایسه شده است. در طول 12 سال گذشته تعداد کوره بلند و کوره قوس الکتریکي به ترتیب  2 و 12 عدد کاهش 
یافته به طوری که در شرایط کنوني 13 کوره بلند داراي حجم ٥000 متر مکعب 
و باالتر، 7 کوره بلنــد داراي حجم ٥000-4000 متر مکعب و بقیه7 کوره بلند با 
حجم  2000-4000 متر مکعب فعال مي باشند. از 27 کوره بلند موجود در ژاپن 
14 واحد آن متعلق به شرکت نیپون استیل - سومیتومو مي باشد. شرکت یاد شده 
دارای 32 کنورتر اکســیژنی و30 دستگاه ماشین ریخته گری مداوم می باشد. یک 
واحد کوره بلند و یک واحد کنورتر هم به ترتیب در پایان سال 201٥ و پایان سال 
2016 متوقف خواهد شــد.  قرار است کوره بلند شماره 3 کوبه استیل مستقر در 
کاکوگاوا در ســه ماه سپتامبر تا دسامبر سال 2016 بازسازی شود و حجم داخلی 
آن از 4٥00 متر مکعب به 4844 متر مکعب افزایش یابد. میانگین بهره وري کوره 
بلندهاي کشور ژاپن در سال گذشته 1/94تن بر مترمکعب در 24 ساعت ثبت گردیده است. دو واحد از بزرگترین کوره بلندهای جهان با ٥77٥ متر 
مکعب حجم، کوره بلند شماره 1 و 2 اویتاي شرکت  نیپون استیل ژاپن مي باشد. در سال گذشته بار آهن دار کوره بلند هاي ژاپن را سنگ آهن تکه 
اي 314 کیلوگرم ، گندله 121 کیلوگرم و زینتر 1180 کیلوگرم بر تن چدن مذاب تشکیل داده است. میزان مصرف کل مواد آهن دار براي تولید 
یک تن چدن مذاب 1618 کیلوگرم بوده است. در سال پیش در کوره بلند هاي کشور ژاپن به طور متوسط میزان مصرف کک و تزریق پودر ذغال به 
ازاي هر تن چدن مذاب به ترتیب 344 و 17٥کیوگرم گزارش شده است. در واقع در کور ه بلندهاي کشور ژاپن در 2014  بالغ بر 14/2میلیون تن 
پودر ذغال تزریق شده یا به عبارت دیگر14/2میلیون تن کک با پودر ذغال جایگزین شده است. میزان تولید سرباره کوره بلند نیز به ازاي هر تن چدن 
مذاب29٥ کیلوگرم می باشد. در سال گذشته از کوره بلندهای کشور ژاپن 2٥/182 میلیون تن سرباره به دست آمده که 20/272 میلیون تن آن 
گرانوله شده و بقیه در هوا خنک شده است. در سال 2014 میزان تولید سرباره فوالدسازی های کنورتر اکسیژنی و کوره قوس الکتریکی کشور ژاپن  
به ترتیب 12/816 و 2/811 میلیون تن بوده است. در سال 2014 در فرآیند فوالدسازي کنورتر اکسیژني، متوسط  تولید )بهره وري( شمش سالم 
٥03/2 تن در ساعت بوده و بازدهي تولید نیز 91/4 درصد اعالم شده است. میزان مصرف گاز اکسیژن در کنورترهاي اکسیژني به ازاي هر تن شمش 
٥6/9 نرمال مترمکعب و سهم ریخته گري مداوم در تولید فوالد 99/2 درصد می باشد. میزان استفاده از تجهیزات متالورژي ثانویه براي تولید فوالد به 
روش کنورتر اکسیژني نیز 94/1 درصد گزارش شده است. در سال 2014   در فرآیند فوالدسازي به روش کوره قوس الکتریکي، میانگین تولید شمش 
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در شـرایط امــروز اقتصـاد جهانـی بـی تردیدالزمـه بقای بنـگاه ها 
و نهادهـای خدماتـی مجهـز شـدن بـه نظـام هـا و سـاز وکارهـای 
مدیریـت اسـتراتژیک هزینـه تولیـد کاال و خدمـات بـا قیمت های 
قابـل رقابـت و پاسـخگویی سـریع به فرصت ها اسـت. مــؤسسات 
تولیـدی و خــدماتی برای تداوم حیـات اقتصادی خـود ناگزیر باید 
بـا کاهـش هزینـه و سـبک کردن بار حبس سـرمایه هـا و توجه به 

مشـتری مـداری حرکـت خـود را موزون تـر کنند. 
بـرای کاهـش هزینـه روش هـای گوناگونی پیشـنهاد شـده اسـت 

کـه قبـل از هـر چیـز شناسـایی عوامـل قابـل 
کاهش ضروری است. یــکی از عوامــل مــوثر در 
افزایش هــزینه ها و جود شــکاف های اســاسی 
در داخـل سازمــان هـا اسـت؛ مــانند شــکاف 
بین مشـتری و سـازمان ، شـکاف بیـن سـازمان 
و تامیـن کننـده ، شـکاف بیـن سیسـتم مالـی و 
 سیسـتم فنی و شکاف بین اسـتراتژی وتاکتیک .
مدیـران ارشـد همـواره نسبــت به ارقام و نــتایج 
مالـی حسـاس مـی باشـند. امـروزه مدیـران باید 
بداننـد که کیفیت بـه سـود آوری کمک می کند 

، لـذا لزومـا نبایـد یکـی را فـدای دیگری کننـد. رویکردهـای نوین 
بهبـود تـالش می کنند کـه هزینه های شکسـت را حـذف کرده و 
هزینـه هـای ارزیابی حین فرآینـد را به حداقل کاهـش دهند. اما با 
هزینـه کـردن درسـت و به موقع در مرحله پــیشگیری، با کمترین 
هزینه بیشترین کیفیت حاصل می شود.گســل های بین سیسـتم 
های مالی و سیــستم های فنی موجــب تقویت این سوء برداشـت 
مـی شـود که کیفیـت باالتـر بـدون افزایـش در هزینـه هـا ممکن 

نیسـت و بالعکس کاهـش هزینه ها منجر بـه صدمه دیدن کیفیت 
خواهد شـد. این تبعات ناشـی از شـکاف بین سیسـتم مالی و فنی 
اسـت . مشـابه ایـن تبعات در شـکاف بین سـازمان و مشــتریانش 
قابـل کشـف اسـت . واقعـا جـای تعجـب اسـت وقتـی مـی بینیـم 
سـازمانها چقـدر پـول خـرج می کنندکه مشـتری را جـذب کنند 
، امـا چــقدرکم تـالش مـی کنند که مــشتریان را حــفظ نمایند 
. و بدیـن ترتــیب بـه شـدت از نیاز بـه تبــلیغات زیادجهت جذب 
مشـتریان کاسـته خواهـد شـد . از طرفـی سـازمان هـا بایـد دقت 
کنندکـه هـر مشـتری ناراضـی چندین مشـتری 
بالقـوه سـازمان را از راه جدیـد آنهـا منصـرف می 
کند. در شـکاف بین سـازمان و تامیـن کننده نیز 
مشـابه همیـن تبعـات قابل اشـاعه می باشـد و با 
ارتقـای بهـره وری مـی تـوان افزایش قیمتهـای 

عوامـل راجبـران کرد.
بـرای کاهـش هزینـه بـر عواملـی نظیـر حـذف 
موانـع فرهنگـی و قانونـی تاکیـد شـده و توجـه 
به مسـائلی مــانند ضرورت بـاور جدی مــدیران 
به کاهــش هــزینه ، ایـجاد تــحول در ساز وکار 
ســازمان ،تـداوم آموزش اصـالح اخطارهـای کار، نـگاه جـدی بـه 
مدیریـت هزینه ،کاهش شـکاف نقدینگی ، متعادل کـردن هزینه و 
ارزش ایجادسرمایه اجتماعی و ... توصیه می شود. همــچنین برای 
صرفـه جــویی وکاهش هــزینه باید ضــمن به هـم زدن قوانین و 
ســاختارهای مــوجود نگاه استراتژیک به کاهش هــزینه داشت . 
عالوه براین کاهش هزینه یک تهدید نیسـت بلکه فــرصتی اسـت 
که ظــرفیت های ناشـناخته سـازمان را در مــسیر حذف اتالف ها 

استراتژی کاهش هزینه های تولیدفوالد

 علیرضا عکاف زاده
مدیر عامل صنایع فوالد کرمان

این نوشتار در دو بخش به مخاطبان فرهیخته چیالن تقدیم می شود. در بخش اول مهمترین عوامل 
موثر در افزایش هزینه ها مورد بررســی قرار می گیرد و انواع هزینه هایی که باید در فرآیند اجرای 
استراتژی کاهش هزینه های تولید مورد توجه قرار بگیرد، بیان خواهد شد. در بخش دوم نیز که در 
شماره های آتی نشریه چیالن به چاپ می رسد،  استراتژی کاهش هزینه های تولید با نگاه به مفهوم 
سازمان یادگیرنده از نظر خواهد گذشت و دالیل شکست درکاهش هزینه ها هم تشریح خواهد شد.  

کاهش هزینه یک تهدید 
نیست بلکه فـرصتی است 
که ظـرفیت های ناشناخته 
سازمان را در مـسیر حذف 
اتالف ها و ایجاد بهبود فعال 

می کند.
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و ایجـاد بهبـود فعـال مـی کند 
و درنهایـت درهای بـازار رقابتی 
را به روی سـازمان می گشـاید.
بحـث کاهـش هزینـه از دو بعد 

مـورد توجه اسـت:
الـف- زمانـی کـه مـا از طریـق 
صرفـه جویـی در مصرف منابع، 
می خواهیـم به کاهـش هزینه 

برسیم.
ب- وقــتی که از طریق ارزان کردن منــابع به دنبال کاهش هزینه 
هستیم، یعنی همان مــنابع را با قیمت ارزان تر استفاده می کنیم. 
مثـال در صنعـت فوالدسـازی همـان مقـدار قراضه یا مـواد مصرفی 
در کـوره را مـی خواهیـم اسـتفاده کنیـم اما دنبال این هسـتیم که 

چگونـه ارزان تـر تهیه کنیم .
مـورد اول از مـقوله بــهره وری است ، یـعنی ما دنـبال این هسـتیم 
که با صرف مــنابع کــمتر همـــان ارزش یا ارزش بیشتری تولید 

کنیـم و در واقـع بهـره وری مان را می خواهیـم باال ببریم .
نکــته دیگــر اینکـه در شـرایط تورمـی ، افــزایش هــزینه به هر 
صــورت اتفـاق مـی افتـد و این مسـئله خـارج از کنتـرل مدیریت 
اسـت و آیـا در اقتصادهـای تورمی این کاهش هزینه با وسـعتی که 

مـا انتظـارش را داریـم امکان پذیراسـت ؟
در رونـد کــاهش هزینـه هـا بایـد بـه صرفـه جویـی هـای ناشـی 
از اطالعـات توجـه کنیـم . بـه روز بـودن اطالعات یکـی از منــابع 
اقــتصادی و منشـاء صرفـه هـا اسـت . صرفـه جویـی دیگـر صرفه 
جویی ناشـی از اتحادهای اسـتراتژیک اسـت. درواقع ما می خواهیم 
در مقیـاس کوچـک بـا حجـم محـدود و در بـی اطالعـی و نبـودن 
همـکاری هـای بـزرگ ، دسـت به کاهـش هزینـه بزنیـم کـه ایـن 

مسـائل طبعـا مـا را بـا محدودیتهـای اساسـی روبـرو می کند.
در پاسـخ بـه ایـن سـوال که چه نوع هزینـه هایی را بایـد در فرآیند 
اجرای اسـتراتژی کاهش هزینه ها مورد توجه قـرار داد باید بگوییم 
کـه مهمتریـن سـرفصل هایی کـه در ایـن ارتبـاط می توانـد مورد 

توجـه سـازمان هـا قرار گیـرد، به این شـرح خالصه می شـود:
  اسـتفاده بهینـه از تمامـی ظرفیـت هـای خدماتـی  «

و تولیـدی و اعمـال مدیریـت صحیـح نگهـداری و 
تعمیـرات روی کلیه تجهیزات موجـود در کارگاه های 

مختلف
و  « وری  بهـره  و  رشـد  فرهنـگ  توسـعه  و  آمـوزش 

هدفمندکـردن نیروهـا بـه سـمت بهبود شـاخصها از 
طریـق گـروه هـای بهبـود و غیـره

مدیریت بر هزینه های خواب سرمایه «
مدیریت بر هزینه های انرژی و اتالف سایر منابع «
سـازمانی،  « منابـع  ضایعـات  کاهـش  روی  مدیریـت 

قطعـات و  مواداولیـه 
ارتقای سطح کیفیت  «

بهبـود فرآیند و ارتقای سـطح ارائـه خدمات در جهت  «
افزایش سـرعت ، دقت و پاسـخگویی به نیاز مشـتریان

نگرش فرآیندی به ساختارسـازمانی ) انجام مهندسی  «
مجدد درسازمان (

توجـه بیـش از پیـش بـه سیسـتم هـای اطالعاتـی  «
وگـردش اطالعـات در سـازمان بـرای سـرعت و دقت 

بخشـیدن بـه تصمیمات 
شناسـایی و حذف فعالیت هـای بـدون ارزش افزوده،  «

فعالیتهـای موازی و دوبـاره کاری ها
کاهش سـهم نیـروی انسـانی بخش های سـتادی به  «

اجرایـی و تولیدی
فعـال کـردن نظـام پیشـنهادها، ترویـج کارگروهـی  «

وایجـاد نظـام ارزیابـی و انگیزشـی مناسـب در سـازمان
عارضــه های مــزمن را با مــعالجات عمومی نمی توان مـداوا کرد. 
حتـی اگرعلـت اصلـی نیـز از بین رفته باشـد، خود عارضه تــبدیل 
به عــلت شـده و بیمـارگــونگی در رفتارها و شیــوه های عملکرد 
مدیریتـی ، عارضـه هـای  مدیریتـی ایجـاد می کند که گـران تمام 

شـدن خدمات یـا کاالها یکـی از آنها اسـت . 
موسسـات تولیـدی باید با کاهش هزینه و سـبک کـردن بار حبس 
سـرمایه هـا و هماهنـگ شـدن بـا قواعـد از نوع مــشتری مـداری 
تبدیـل بـه سـازمان هایـی پویـا و ســریع شـده و حرکـت خـود را 
موزون تـر کننـد . مـــتاسفانه بـی تفاوتی مــسئوالن وکنـد بودن 
تصمیـم گیـری در بـه کارگیـری نظام هـای مدیریـت هزینه باعث 

گرانـی کاالهـای تولیـدی و خدمـات ارائه شـده می شـوند. 
بایدتوجـه داشـت کـه گـران تمـام شـدن کاالهـا به لحـاظ حبس 
منابـع تنهـا مشـکل درونی نهادهـا نیسـت، بلکه تبعـات اقتصادی 
واجتماعـی بسـیار جـدی تر دارد. یافــته های تحــلیل گــران در 
ســطح کالن نـشان مــی دهد که قرار گــرفتن در زنـجیره ارزش 
سـازمان در جــهت توسعه و رشـد اقتصاد از ضرورت های اساسـی 
اسـت . ولـی اگـر قرار باشـد یـک حلقه ضعیـف درکنارحلقـه های 
پویـا قرارگیـرد ، مسـلما بازدارنـده بـوده و منجر به ضعف بیشـتری 

می شـود. 
تجهیـز نهادهـای خدماتـی یا تولیـدی به نظـام ها و سـاز وکارهای 
مدیریت اسـتراتژیک هزینـه و تولیدکاالها و خدمـات با قیمت های 
قابـل رقابـت و پاسـخگویی سـریع بـه فرصـت هـا، الزمـه بقـای 
نهادهای تولیدی و خدماتی است. اســتراتژی کاهــش هـزینه می 
توانـد بـا ایجـاد قـدرت و توانمنـدی درونـی و فراهم کردن شـرایط 
رقابتی ، اسـتفاده از فرصـت های بیرونی را بـرای نهادهای خدماتی 

یا تولیدی میسـر سـازد.
همچنین اگر می خواهیم وارد فضـای جـــدید در اداره بنـــگاه 

تولیـدی و ارائـه خــدمـات شــویم ولی همچنان نگـرش ها 
و باورهای گذشته را حفظ کنیم، فرآیندکاهش هزینه ها 

و بهبــود کیفـیت عملــی و همــراه بـا موفقیت 
نخواهد بود.

در روند کـاهش هزینه ها باید 
به صرفه جویی های ناشی از 
اطالعات توجه کنیم . به روز 
بودن اطالعات یکی از منـابع 
اقـتصادی و منشاء صرفه ها 

است.
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مطابق با طرح جامع فوالد کشور، میزان تقاضای بالقوه فوالد ایران در سال های 1391، 1396 و 1400 به ترتیب 21/8، 30/9 و 41/6 میلیون تن 
برآورد شد. از  این رو میزان تقاضا، صادرات و کل محصوالت فوالدی مورد نیاز کشور طی سال های فوق  الذکر در جدول1 نشان داده شده است. 

جدول�1.�میزان�تقاضا،�صادرات�و�کل�محصوالت�فوالدی�مورد�نیاز�کشور�در�سال�های��1396�،1391و�1400
)ماخذ:�طرح�جامع�فوالد�کشور(

میزان تقاضاسال
)میلیون تن(

صادرات
کل محصوالت تولیدی مورد نیاز )میزان(

)میلیون تن( میزان
)میلیون تن(

سهم از صادرات 
جهانی)درصد(

139121/84/461/1226/26

139630/97/731/6138/63

140041/610/41/8٥٥2

بـا توجـه بـه ارقـام مربـوط بـه کل محصـوالت تولیدی مـورد نیـاز در جدول1 و بـا در نظـر گرفتن ضریـب تبدیل محصـوالت فوالدی 
بـه فـوالد خـام )1/0٥( میـزان تولیـدی فـوالد خـام مـورد نیـاز 
کشـور در سـال های 1391، 1396 و 1400 در جـدول2 آورده 

است.  شـده 
تعییـن جایـگاه صنایـع آهـن و فـوالد در صنعـت و اقتصاد کشـور 
مسـتلزم محاسـبه ارزش افـزوده بخـش آهـن و فوالد در سـال های 
مختلـف اسـت. ارزش افـزوده بـرای سـال های 1391 و 1396 و 

1400 طبـق جـدول3 آورده شـده اسـت.

 مهندس محمد حاتمی زاده
کارشناس اقتصاد صنعتی

گزارشی آماری از استراتژي فوالد ایران

 12 پیش نیـاز دستیابـی به تولیـد
55 میلیـون تـن تولیـد فـوالد

جدول2.�میزان�فوالد�خام�مورد�نیاز�در�سال�های��1396�،1391و�1400
)ماخذ:�طرح�جامع�فوالد�کشور(

فوالد خام مورد نیازسال
139127/٥7
139640/٥٥
1400٥4/6
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جدول3.�سهم�بخش�آهن�و�فوالد�از�ارزش��افزوده�صنعت�و�تولید�ناخالص�داخلی�کشور�در�سال�های��1396�،1391و��1400
)رشد�8/�درصد��GDPو�رشد��11درصد�صنعت(

GDP سرانه سال
)هزار ریال نفر(

GDP کل 
)میلیارد ریال(

ارزش افزوده آهن و فوالدارزش افزوده

سهم از GDP میلیارد ریال
)درصد(

میلیارد 
ریال

 GDP سهم از
)درصد(

سهم از صنعت 
)درصد(

13911692/031281٥1/131679/924/742703/313/1

13962307/371879٥2/4٥3382/428/462813/311/8

140029٥7/222٥٥333/881038/331/784٥٥3/310/4

ارزش و سهم صادرات فوالد از کل صادرات غیر نفتی در سال های 1391، 1396 و 1400 
رشد صادرات غیر نفتی برای سال های برنامه پنجم معادل 16/٥ درصد فرض شده است که چنانچه این میزان رشد در طول برنامه ششم و تا 
سال 1400 ادامه یابد ارزش کل صادرات غیر نفتی کشور از رقم 8٥44 میلیارد ریال در سال 1384 به 80739 میلیارد ریال در سال 1400 

افزایش خواهد یافت . متوسط رشد سالیانه و نیز رشد مربوط به هر دوره از برنامه های پنج ساله در جدول 6 نشان داده شده است. 
جدول4.�ارزش�سهم�سالیانه�صادرات�فوالد�از�کل�صادرات�غیر�نفتی�در�سال�های��1396�،1391و�1400

ارزش صادرات غیر نفتی )میلیون دالر(سال
فوالد

سهم از صادرات غیر نفتی )درصد(میزان )میلیون تن(

139120282/74/466/٥4

139643٥877/736

14008037910/44/8

* ارزش صادرات غیر نفتی بر پایه قیمت های ثابت سال 1381 می باشند.

تأثیر توسعه صنایع آهن و فوالد بر میزان اشتغال در کشور
بررسی ها نشان می دهد که به  طور متوسط بهره وری نیروی انسانی در واحدهای آهن و فوالد کشور حدود 300 تن نفر بر سال می باشد. با توجه 
به این شاخص، توسعه تولید فوالد در کشور در سال های 1383، 1393 و 1400 تا میزان 28/1، 31/62 و ٥4/6 میلیون تن افزایش یافته و 
با فرض افزایش بهره وری نیروی انسانی از 300 به 400 تن بر نفر سال در این بخش از حدود 40 هزار نفر به بیش از 70، 79 و 136 هزار نفر 
در پایان برنامه چهارم، پنجم و ششم می رسد که با توجه به ضرورت رشد میزان ایجاد اشتغال با توجه به رشد عرضه نیروی کار در کشور در 

طول سال های آتی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

موارد12گانه دستیابی به تولید 54 میلیون تن تولید فوالد
برای تولید ٥4/6 میلیون تن فوالد خام و 41/6 میلیون تن محصوالت فوالدی مورد نیاز کشور در سال 1400 مستلزم توجه به 12مورد 

زیر است:
میزان تقاضای داخلی و صادرات «
تأمین مواد اولیه «
انرژی «
فناوری و تجهیزات «
فناوری تولید آهن «
فناوری فوالد سازی «

سرمایه گذاری )داخلی و خارجی( «
نیروی انسانی «
ساختار و مدیریت صنعت «
محل اجرای طرح های جدید «
محیط زیست «
بازار «

میزان تقاضای داخلی و صادرات ½
میزان تولید فوالد در سال 1400 به میزان ٥6/4 میلیون تن پیش بینی شده است. با توجه به برآورد های انجام شده، میزان تقاضای داخلی برای 
انواع محصوالت فوالدی در سال های 1393، 1398 و 1400 به ترتیب برابر با 2٥، 36/3 و 41/6 میلیون تن می باشد. برآورد انجام شده برای 
صادرات نیز رقمی معادل ٥/12، 9/07 و 10/4 میلیون تن را برای سال های مذکور نشان می دهد.با توجه به ارقام مذکور، کل فوالد خام مورد 
نیاز جهت پاسخگویی به تقاضای داخلی و صادرات به ترتیب در سال های پایانی برنامه های پنج ساله چهارم، پنجم، ششم و سال 1400 برابر 

با 22/1، 31/62، 47/63 و ٥4/6 میلیون تن خواهد بود. 
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تأمین مواد اولیه ½
میزان تولید فوالد و نهاده های مورد نیاز در سال های پایانی برنامه های پنج ساله توسعه تا سال 1400 در جدول٥ آورده شده است. 

جدول�5.�میزان�تولید�فوالد�و�نهاده�های�مورد�نیاز�در�سال�های�پایانی�برنامه�های�پنج�ساله�توسعه�تا�سال�1400
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139331/627/3٥43/8743/873/472/383793/163/8٥3782

139847/637/3٥69/4869/483/472/38٥724/76٥/7810130

1400٥4/67/3٥80/6480/643/472/386٥٥٥/466/69281٥1

انرژی ½
میزان تولید فوالد و انرژی مورد نیاز )آب، برق و گاز( در سال پایانی برنامه های پنج  ساله توسعه تا سال 1400 در جدول زیر آورده شده است. 

جدول�6:�میزان�تولید�فوالد�و�انرژی�مورد�نیاز�)آب،�برق�و�گاز�(�در�سال�پایانی�برنامه�های�پنج�ساله�توسعه�تا�سال�1400

 تولید فوالد سال
)میلیون تن(

 آب 
)میلیون مترمکعب(

 برق 
)هزار مگاوات ساعت(

 گاز1 
)میلیارد مترمکعب(

139331/622٥324/710
139847/6338138/41٥/7
1400٥4/643744/317/2

فناوری و تجهیزات ½
بدون  شک وابستگی از نظر فناوری و دانش فنی به کشورهای صنعتی یکی از بزرگ ترین ضعف های صنایع آهن و فوالد کشور است. لذا همواره 
بابت آن مبالغ عمده ای به شــرکت های خارجی پرداخت می شود که انجام و استمرار آن اثرات گسترده ای بر بخش های مختلف دارد که به 

 شرح زیر است: 
اثر بخشی صنعت فوالد را به شدت کاهش می دهد.  «
سود دهی صنعت فوالد کشور کاهش یافته و در طوالنی مدت وابستگی کشور به خارج افزایش می یابد.  «
دستیابی به دانش فنی عملی نشده و امکان حضور در رقابت های جهانی برای صدور فناوری و دانش فنی  صنایع آهن و فوالد  «

فراهم نخواهد شد. 
عدم توسعه مراکز علمی و دانشگاهی در زمینه دستیابی به فناوری مورد نیاز فرآیندهای تولید آهن فوالد.  «

فناوری تولید آهن ½
با توجه به وجود منابع عظیم گاز طبیعی در کشور، توسعه استفاده از روش های احیای مستقیم مهمترین هدف صنعت فوالد در بخش فناوری 
تولید آهن تلقی می گردد. الزم به ذکر است که روش کوره بلند هزینه سرمایه گذاری باالتر و بازگشت سرمایه طوالنی تری نسبت به روش احیای 
مستقیم دارد و برای ظرفیت های تولید باال مطلوب تر می باشد. با این حال باید توجه داشت کشورهای عمده  تولید کننده فوالد نظیر چین، ژاپن 

و آمریکا همچنان بخش عمده از فوالد خود را از طریق کوره بلند/ کنورتور تولید می کنند.

فناوری فوالد سازی ½
در سال های گذشته حدود 30 درصد فوالد کشور به روش کوره بلند/ کنورتور و حدود 70 درصد به روش کوره قوس الکتریکی با شارژ آهن 

اسنفجی و قراضه تولید گردیده است که این نوع تکنولوژی همچنان با اندکی تغییر در حال تولید فوالد کشور است. 

سرمایه گذاری ½
درحال حاضر سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش صنعت کشور و ازجمله صنایع آهن و فوالد از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و 

اعتبارات دولتی نیز جوابگوی سرمایه مورد نیاز طرح ها نمی  باشد. 
براساس برآوردهای انجام شده، توسعه صنایع آهن و فوالد نیازمند سرمایه گذاری های کالن در طول برنامه های آتی توسعه می باشد. برآورد 
میزان ســرمایه گذاری در این بخش در برنامه ششم توسعه برابر با 7/2 میلیارد دالر می باشد که امید است با توجه به توسعه توانمندی های 
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مهندسی ساخت داخل کشور سهم هزینه های داخلی از رقم مذکور برابر با 80 درصد باشد. 
جدول7.�ظرفیت�تولید�فوالد�خام�و�سرمایه�گذاری�مورد�نیاز�در�برنامه�های�پنج�ساله�توسعه�کشور

دوره برنامه
 سرمایه گذاری مورد نیاز در طول برنامه ظرفیت تولید فوالد خام )میلیون تن(

)میلیارد دالر( ایجاد در برنامهسال پایانی برنامه

1393-138831/623/621600

1398-139347/63167200

1400-1398٥4/6731٥0

نیروی انسانی ½
بهره وری نیروی انسانی شاغل در کل واحدهای آهن و فوالد کشور حدوداً 2٥0 تن نفر است که در مقایسه با کشورهای صنعتی با بهره وری 600 
تن نفر رقم قابل قبولی نمی باشد. ترکیب نیروی انسانی صنایع آهن و فوالد کشور از نظر مدرک تحصیلی و توزیع نیروهای تولیدی، خدماتی 
و ستادی نیز قابل مقایسه با کشورهای صنعتی در این حوزه نیست که این موضوع خود خللی در رسیدن به اهداف توسعه ای این بخش در 

سال های آتی به  شمار می رود. 

ساختار و مدیریت ½
درحال حاضر، بخش عمده تولید فوالد کشور در اختیار دولت بوده و با مدیریت دولتی اداره می شود. بررسی روند توسعه صنایع آهن و فوالد 
در کشورهای صنعتی حکایت از گذر از مرحله دولتی به خصوصی و سپس ادغام شرکت ها در یکدیگر و نهایتاً مشارکت با شرکت های معتبر 
خارجی جهت حضور در بازار جهانی در فرآیند توسعه دارد. بنابراین با توجه به پتانسیل های بالقوه موجود و عالقه مندی بخش خصوصی ضروری 
است تا سرمایه گذاری و مدیریت واحدهای تولید فوالد به بخش خصوصی واگذار گردد. از این رو در جهت دستیابی به اهداف توسعه صنعت فوالد 

لزوم تغییر در ساختار و مدیریت آن امری اجتناب ناپذیر می باشد. 

محل اجراي طرح هاي جدید ½
بررسـي وضـع موجـود محـل اسـتقرار صنایع آهن و فوالد کشـور نشـان مي دهـد که دور بـودن واحدهـاي مذکـور از منابع و معـادن مواد 
اولیـه خصوصـاً سـنگ آهن سـبب افزایش سـهم هزینه سـنگ آهـن در قیمت تمام شـده آنها گردیـده و تأثیـر آن بر قیمت تمام شـده به 
مراتـب بیـش از عواملـي ماننـد آب، بـرق و... مي باشـد، زیـرا در صـورت احداث یک واحـد صنعتي در یک منطقـه امکان تأمیـن آب و برق 
از طریـق اجـراي طرح هـاي احـداث نیـروگاه و یـا انتقـال آب براي یک بـار وجـود دارد، در حالي که بـراي حداقل 30 سـال عمر مفید یک 
کارخانـه بایسـتي بـه طور مسـتمر سـنگ آهن در مقادیر بسـیار حمل گردد کـه این فعالیت عالوه  بر اثر مسـتقیمي کـه در افزایش قیمت 
تمام شـده محصـوالت دارد بخـش عمـده اي از ظرفیـت نـاوگان حمل و نقـل کشـور را نیـز بـه  خود اختصـاص مي دهـد. لذا به ایـن موضوع 
در انجـام مطالعـات پتانسـیل یابي جغرافیایـي مي بایـد توجـه گـردد. بـا توجه به مطالعات انجام شـده سـه اسـتان یـزد، کرمان و خراسـان 
به ترتیـب اولویـت اول تـا سـوم بـراي طرح هاي توسـعه فوالد هسـتند. در عین حـال به  منظور احـداث واحدهـاي آهن و فـوالد در مناطق 
مذکـور ضـروري اسـت مکان یابـي دقیـق در جهـت انتخاب بهترین نقـاط براي احـداث و ایجـاد واحدهاي فـوالد در اسـتان هاي فوق الذکر 

به عمـل آید. 

محیط زیست ½
به طـور کلـي پس از بررسـي وضعیت محیط زیسـت واحدهاي فوالد کشـور مي تـوان گفت که میزان آلودگي  هاي اسـتاندارد محیط زیسـت 
واحدهاي آهن و فوالد کشـور با اسـتانداردهاي کشـورهاي صنعتي فاصله بسـیاري وجود دارد. از این رو ضروري اسـت واحدهاي مذکور در 

طول برنامه هاي آتي توسـعه جهت دسـتیابي به اسـتانداردهاي جهاني در زمینه محیط زیسـت اقدام نمایند. 

بازار ½
کسـب سـهم مناسـب از بـازار جهانـي آهـن و فوالد بـا توجه به پدیـده جهاني شـدن و نیز افزایش شـدید رقابـت در این زمینـه از اهمیت 
بسـیار زیـادي بـراي صنایـع آهن و فوالد برخوردار می باشـد. متأسـفانه درحال حاضر، سـهم کشـور از صـادرات جهانی فوالد بسـیار ناچیز 
مي باشـد. ازسـوي دیگـر، کسـب سـهم مناسـب از بـازار )1/8 درصـد از تولیـد و 2/٥ درصـد از صـادرات جهانـي تا سـال 1400( مسـتلزم 
برنامه ریزي هـاي اساسـي، دراز مـدت و مسـتمر و اقـدام جهت ایجاد زمینه مناسـب و رعایت الزامات جهاني شـدن مي باشـد. عدم توجه به 
مـوارد مذکـور مي توانـد سـبب کاهش قابلیت رقابت بـا تولید کنندگان معتبر جهاني حتي در تأمین نیازهاي کشـور توسـط تولیدکنندگان 

داخلـي گردد.

- برآورد آب، برق و گاز مورد نیاز با توجه به متوسط نرم های مصرف واحدهای فوالد کشور در سال های دهه 1370 )آب 8 مترمکعب، برق و گاز به ترتیب برابر 8٥0 کیلووات ساعت و 3٥0 مترمکعب بر تن برای روش احیاء 
مستقیم/ کوره قوس الکتریکی و 3٥0 کیلووات ساعت و 130 مترمکعب بر تن تولید فوالد خام )شمش( برای روش کوره بلند/ کنورتور، انجام شده است. 
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Iron and steel

SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

Billet importers 
in Southeast Asia are 
lying low ahead of the 
December holidays, 

with no bookings reported in the 
past week.

Offers have narrowed to $590-600 
per tonne cfr for billet from Taiwan, 
South Korea and Russia, from 
$585-600 cfr previously, said mill 
and trading sources.

Mills in Malaysia, the region’s only 
major billet exporter, are keeping 
offers unchanged at $585-590 fob 
or $605-610 per tonne cfr for the 
rest of Southeast Asia.

“Suppliers have not flinched. 
They are not cutting prices,” said a 
mill official in Singapore.

Two weeks ago, billet import 
bookings were at $570-580 per 
tonne cfr.

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

stocks for production in 
December,” said a mill official in 
Ho Chi Minh.

“Other buyers who want to buy 
will check the local market first 
where billet is trading more 
cheaply at $570-580 per tonne 
based on the black market 
exchange rate of 20,000-20,500 
dong against dollar,” he said.

London

Uae rebar consumers 
re-enter Turkish 
market on higher 
domestic offer prices

Higher domestic rebar 
prices in the UAE have 
forced consumers to 
return to the Turkish 

rebar market after several weeks of 
inactivity, market sources said. 

Deals have been completed to the 
UAE at $620-625 cfr Persian Gulf for 
December shipment, up from the 
previous price of $610-620 last 
week, according to Persian Gulf 
market sources. 

“Emirates Steel Industries 
increased its offer prices to $660 per 
tonne exw, so buyers returned to 
the Turkish market and bought at 
$620-625 cfr because it’s cheaper. 
Turkish mills are offering $630 cfr,” a 
Dubai-based trade said. 

Most consumers have been 
buying rebar locally – with the main 
suppliers in the UAE being Emirates 
Steel Industries and Qasco Dubai.

“There have been some bookings 
to Dubai at $620-625 cfr from 
Turkey,” a second trader said. 

“Emirates Steel Industries and 
Qasco Dubai control 85% of the 
domestic rebar market in the UAE. 
Most people do not have the cash 
flow to buy from Turkey; if they do 
buy, then its needs to be large 
tonnages,” he said. 

“[But buyers] don’t want to get 
tied up with letters of credit, so it’s 
easier for them to buy one or two 
truckloads of rebar when they 
need to from local suppliers. 
There’s less risk,” he added. 

London

rebar exporters in 
southern eU get higher 
prices as W african 
buyers restock

Rebar exporters in 
Southern Europe have 
increased prices for 
West-Africa bound 

rebar as buyers replenished stocks. 
Sales were made at $610-620 per 

tonne fob for rebar rolled this 
month, up from sales they made at 
$600-620 last week, they told MB. 

“The export market is doing 
really well,” said one export sales 
representative at a mill. 

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

“The weekly prices punish 
traders heavily. When the price is 
increasing, Taigang responds 
quickly but when prices fall down, 
Taigang is unwilling to cut prices,” 
said the Wuxi source.

Taigang’s return to monthly 
prices, and therefore, monthly 
deliveries, will also give traders the 
flexibility to respond to market 
movements and manage 
inventory more effectively.

“The market is not changing as 
rapidly as in late 2008 and early 
2009, so it is reasonable that 
Taigang switches back,” said an 
analyst in Shenzhen.

Taigang introduced weekly 
pricing on March 9, 2009, to try to 
better master market volatilities in 
the wake of the global financial 
crisis.

“Taigang wanted to control the 
market by weekly prices, but it has 
shown that market cannot be 
controlled by anyone,” said a 
trader in Wuxi. 

ShanghaI
Taigang Stainless Steel’s return to 
monthly pricing next year should 
come as no surprise to anyone, 
given that market volatility,  
the reason for the introduction  
of weekly prices in 2009, has 
eased.

Besides, China’s largest stainless 
steel producer has other more 
important issues to focus its 
energies on, now that the global 
markets are looking up again.

“Taigang is tired of making 
weekly price policies, which is 
distracting and taking up too much 
energy. It may want to focus more 
on production issues such as 
improving the quality of its 
products,” said a market source in 
Jiangsu province’s  
Wuxi city, the main spot market for 
stainless trade in the  
country.

Taigang is counting on its 
distributors to open up new 
markets for its products, such as 
duplex, so keeping these traders 
happy is paramount — another 

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

MB understands that Taigang 
had been compensating its agents 
on and off when market prices fell 
to loss-making levels, though it is 
unclear how much of the shortfall 
was borne by the mill.

Besides, such compensation, if 
offered, was only available to 
agents with an unbroken record of 
buying the minimum volume 
stipulated by Taigang — given the 
market volatility since 2009, the 
list of qualifying agents must be 
rather short.

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.
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traders heavily. When the price is 
increasing, Taigang responds 
quickly but when prices fall down, 
Taigang is unwilling to cut prices,” 
said the Wuxi source.
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prices, and therefore, monthly 
deliveries, will also give traders the 
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on and off when market prices fell 
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was borne by the mill.
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Iron and steel

SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

Billet importers 
in Southeast Asia are 
lying low ahead of the 
December holidays, 

with no bookings reported in the 
past week.

Offers have narrowed to $590-600 
per tonne cfr for billet from Taiwan, 
South Korea and Russia, from 
$585-600 cfr previously, said mill 
and trading sources.

Mills in Malaysia, the region’s only 
major billet exporter, are keeping 
offers unchanged at $585-590 fob 
or $605-610 per tonne cfr for the 
rest of Southeast Asia.

“Suppliers have not flinched. 
They are not cutting prices,” said a 
mill official in Singapore.

Two weeks ago, billet import 
bookings were at $570-580 per 
tonne cfr.

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

stocks for production in 
December,” said a mill official in 
Ho Chi Minh.

“Other buyers who want to buy 
will check the local market first 
where billet is trading more 
cheaply at $570-580 per tonne 
based on the black market 
exchange rate of 20,000-20,500 
dong against dollar,” he said.

London

Uae rebar consumers 
re-enter Turkish 
market on higher 
domestic offer prices

Higher domestic rebar 
prices in the UAE have 
forced consumers to 
return to the Turkish 

rebar market after several weeks of 
inactivity, market sources said. 

Deals have been completed to the 
UAE at $620-625 cfr Persian Gulf for 
December shipment, up from the 
previous price of $610-620 last 
week, according to Persian Gulf 
market sources. 

“Emirates Steel Industries 
increased its offer prices to $660 per 
tonne exw, so buyers returned to 
the Turkish market and bought at 
$620-625 cfr because it’s cheaper. 
Turkish mills are offering $630 cfr,” a 
Dubai-based trade said. 

Most consumers have been 
buying rebar locally – with the main 
suppliers in the UAE being Emirates 
Steel Industries and Qasco Dubai.

“There have been some bookings 
to Dubai at $620-625 cfr from 
Turkey,” a second trader said. 

“Emirates Steel Industries and 
Qasco Dubai control 85% of the 
domestic rebar market in the UAE. 
Most people do not have the cash 
flow to buy from Turkey; if they do 
buy, then its needs to be large 
tonnages,” he said. 

“[But buyers] don’t want to get 
tied up with letters of credit, so it’s 
easier for them to buy one or two 
truckloads of rebar when they 
need to from local suppliers. 
There’s less risk,” he added. 

London

rebar exporters in 
southern eU get higher 
prices as W african 
buyers restock

Rebar exporters in 
Southern Europe have 
increased prices for 
West-Africa bound 

rebar as buyers replenished stocks. 
Sales were made at $610-620 per 

tonne fob for rebar rolled this 
month, up from sales they made at 
$600-620 last week, they told MB. 

“The export market is doing 
really well,” said one export sales 
representative at a mill. 

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

“The weekly prices punish 
traders heavily. When the price is 
increasing, Taigang responds 
quickly but when prices fall down, 
Taigang is unwilling to cut prices,” 
said the Wuxi source.

Taigang’s return to monthly 
prices, and therefore, monthly 
deliveries, will also give traders the 
flexibility to respond to market 
movements and manage 
inventory more effectively.

“The market is not changing as 
rapidly as in late 2008 and early 
2009, so it is reasonable that 
Taigang switches back,” said an 
analyst in Shenzhen.

Taigang introduced weekly 
pricing on March 9, 2009, to try to 
better master market volatilities in 
the wake of the global financial 
crisis.

“Taigang wanted to control the 
market by weekly prices, but it has 
shown that market cannot be 
controlled by anyone,” said a 
trader in Wuxi. 

ShanghaI
Taigang Stainless Steel’s return to 
monthly pricing next year should 
come as no surprise to anyone, 
given that market volatility,  
the reason for the introduction  
of weekly prices in 2009, has 
eased.

Besides, China’s largest stainless 
steel producer has other more 
important issues to focus its 
energies on, now that the global 
markets are looking up again.

“Taigang is tired of making 
weekly price policies, which is 
distracting and taking up too much 
energy. It may want to focus more 
on production issues such as 
improving the quality of its 
products,” said a market source in 
Jiangsu province’s  
Wuxi city, the main spot market for 
stainless trade in the  
country.

Taigang is counting on its 
distributors to open up new 
markets for its products, such as 
duplex, so keeping these traders 
happy is paramount — another 

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

MB understands that Taigang 
had been compensating its agents 
on and off when market prices fell 
to loss-making levels, though it is 
unclear how much of the shortfall 
was borne by the mill.

Besides, such compensation, if 
offered, was only available to 
agents with an unbroken record of 
buying the minimum volume 
stipulated by Taigang — given the 
market volatility since 2009, the 
list of qualifying agents must be 
rather short.

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

“The weekly prices punish 
traders heavily. When the price is 
increasing, Taigang responds 
quickly but when prices fall down, 
Taigang is unwilling to cut prices,” 
said the Wuxi source.

Taigang’s return to monthly 
prices, and therefore, monthly 
deliveries, will also give traders the 
flexibility to respond to market 
movements and manage 
inventory more effectively.

“The market is not changing as 
rapidly as in late 2008 and early 
2009, so it is reasonable that 
Taigang switches back,” said an 
analyst in Shenzhen.

Taigang introduced weekly 
pricing on March 9, 2009, to try to 
better master market volatilities in 
the wake of the global financial 
crisis.

“Taigang wanted to control the 
market by weekly prices, but it has 
shown that market cannot be 
controlled by anyone,” said a 
trader in Wuxi. 

ShanghaI
Taigang Stainless Steel’s return to 
monthly pricing next year should 
come as no surprise to anyone, 
given that market volatility,  
the reason for the introduction  
of weekly prices in 2009, has 
eased.

Besides, China’s largest stainless 
steel producer has other more 
important issues to focus its 
energies on, now that the global 
markets are looking up again.

“Taigang is tired of making 
weekly price policies, which is 
distracting and taking up too much 
energy. It may want to focus more 
on production issues such as 
improving the quality of its 
products,” said a market source in 
Jiangsu province’s  
Wuxi city, the main spot market for 
stainless trade in the  
country.

Taigang is counting on its 
distributors to open up new 
markets for its products, such as 
duplex, so keeping these traders 
happy is paramount — another 
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reason for its resumption of 
monthly prices.

MB understands that Taigang 
had been compensating its agents 
on and off when market prices fell 
to loss-making levels, though it is 
unclear how much of the shortfall 
was borne by the mill.

Besides, such compensation, if 
offered, was only available to 
agents with an unbroken record of 
buying the minimum volume 
stipulated by Taigang — given the 
market volatility since 2009, the 
list of qualifying agents must be 
rather short.
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400,000 tons which is 
considered a noticeable 
measure in view of the 
current world market 
situation, definitely with 
the gaining of the superior 
exporter position in the 
previous Iranian year 1393 
(2014) by ESCO as well as 
modifications made on 
some of the parameters for 
the selection of the national 
exporter, this opportunity 
was given to other countries 
as well to attain this honor.
On the exporting process 
and the challenges 
facing it, he reiterated: in 
normal conditions, the 
Int’l transactions are done 
through opening LC, but 
what is noticeable is that we 
are in a situation and still 
facing some problems in 
the exchange of convenient 
banking transactions with 
the other countries, and 
the cost of goods’ transfer 
has its own difficulties. On 
the other hand, various 
countries apply different 
standards and in fact, not 
only the appearances of 
steel products differ, but 
also their physical, chemical 
properties is different from 
the other markets and 
such issues complicate 
the export process, in 
other words the products 
ought to reach the buyers 
in accordance with the 
need of the target markets 
and with very competitive 
prices. At the time being, 
unfortunately with the 
recession overwhelming Iran 
that is not merely for our 
country or even the Middle 
East region, the recession 
status is on steel products 
with the high volume of 
steel products supply to 
the other markets, the issue 
which is quite highlighted 
in constructional steel 
products and is actually 
experiencing a lot deeper 
recession.

Viewpoint
Iranian steel managers’ opinions in interview 
with Chilan Magazine

We shouldn’t limit our horizons 
of steel manufacturing only to 
Iran. If we take an international 
view of steel market, we’ll find 
out that the price of steel has 
fallen to its base; therefore, 
we’ll accept we’re faced with 
an international drop in prices; 
accordingly, we’ll have to cut 
down the price as well. For 
the time being, we must pay 
attention that many changes 
have taken place in the rate 
of demands and international 

prices and our circumstances are no longer similar to 10 years earlier in 
steel industry. Our neighboring countries such as Emirates, Arabia, and 
Qatar are all now manufacturing steel, and in case we cannot adapt 
our prices to the international market, we’ll be doomed to lose our 
export destinations. I suggest that in this situation of recession we are 
experiencing in steel market, we should more focus on efficiency and 
decreasing final price and also try to intensify our competitive capacity 
against our international rivals.

Iran has conducted a three-
million export of steel; our 
country has in fact changed 
into an exporter from a 
previous importer. I believe 
our new procedure for our 
future investment in steel 
manufacturing must be 
designing a business plan 
and a meticulous guerrilla 
marketing to gain more export 
markets and have a control 
on them. I foresee that in 10 

years from now, we’ll encounter both a fierce rivalry and a surplus in 
steel products by Iran, Kazakhstan, Russia, and other Middle Eastern 
countries over the region.

I hope when the period of 
sanctions finishes, which will 
be in January, and also once 
international interactions 
restart, we will observe a 
rise in manufacturing and 
consequently a boom in 
Iranian steel industry. I 
believe we’ll soon face a 
new round of prosperity in 
manufacturing of our country 
besides an increase in using 
steel in Iran after sanctions 

are lifted; as a result, we’ll brush past the period of recession. 

 Ahmad Khorvash 
CEO of Kavir Kashan Steel

HamidReza TaheriZadeh
Vice chairman of iranian steel producers 
association

Bahador Ehramian 
CEO of Yazd Steel
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Iran, Italy 
Cooperation in 
Steel Projects

IMIDRO_ Managers of two major 
Italian firms proposed 4 billion 
Euro for participation in steel and 
aluminum projects in Iran.
According to the press release 
of public relations of IMIDRO, 
managers of Danieli and Fata firms 
met, Mehdi Karbasian, chairman 
of the executive board of IMIDRO 
yesterday. 
These two firms offered 4 billion 
euros to participate in steel and 
aluminum projects in Iran. They 
announced that cooperation 
in these projects are in line 
with extension of economic 
cooperation of Iran and Italy. 
Danieli and Fata conducted steel 
and aluminum projects in Iran 
during the last 25 years. Now 
considering, Iran’s achievements 
in the international arena 
and abilities to extend global 
economic relations, these two 
major Italian firms are keen on 
to invest in mines and mining 
industries projects in Iran. 
After finalization of MoU, Iran and 
Italy will establish a joint firm to 
conduct  two projects, one project 
to produce 6.5 million tons iron 
ore pellets and another project 
to produce 3 million tons Direct 
Reduced Iron in Iran. 
Italian firms will invest 60 percent 
and IMIDRO will invest 40 percent 
in this project.

Mobarake 
Steel Company, 
the National 
Outstanding 
Exporter in 2015

During the Export National Day 
Conference with the presence 
of Prime Minster and Industries, 
Mine & Trade and Foreign 
Ministers in the Islamic Countries’ 
Summit Hall, Vice President 
Eshaq Jahangiri granted the 
letter of appreciation and statue 
of 2015 National Outstanding 
Exporter to Dr. Sobhani – ECO 
of Mobarake Steel Co. – and 
acknowledged their efforts for 
export improvements.    
“Mobarake Steel Company owns a 
suitable market by producing 50% 
of the Iranian steel and exporting 
1.5 million tons of steel products 
each year. It is almost said that we 
are able to export any product to 
any desired destination with no 
special problem since we have a 
effectively entered foreign markets 
and well-known traders are now 
working with MSC through our 
agencies in European countries 
such as Italy and Germany, ranging 
from East to the West. This is also 
true with different countries in 
the Middle East including Iraq, 
Afghanistan etc so that Europe is 
considered to be the destination 
of more than 50% of Mobarake 
exported products,” he added.  
Dr. Sobhani said that, “I am 
personally optimistic towards this 
issue and do believe that through 
the existing potential, we have 
to think about establishing those 
factories and industries for whom 
the supply of different resources 

like financing was limited during 
the past years. Steel industry is 
a costly sector that cannot be 
established through 1-3 billion 
bank loans. It is necessary to 
invest around 10,000 billion Rials, 
which is impracticable through the 
bank loans. Even if it is possible 
to receive such loans, repayment 
of 27% bank interest is not 
logical. Accordingly, we have to 
move the projects with foreign 
financing and loans but we hope 
that suitable space is opened 
after removing the sanctions and 
foreign investors come to Iran.”     

The Export of 
400,000 Tons of 
ESCO Products 
in the 1st Half 
of the Current 
Iranian Year 
1394

On the occasion of Oct. 21st, 
Iran’s National Exports Day, 
ESCO Foreign Sales & Marketing 
Manager, Engineer Karami 
participated in an interview and 
told our reporter: with the strong 
will and efforts of the company’s 
personnel we have accomplished 
to export our products to more 
than 25 countries including; 
France, Belgium, Spain, Italy, 
Ireland, Portugal, Greece, 
Afghanistan, UAE, Iraq, Turkey, 
Turkmenistan, Tajikistan, Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, India, Oman, 
Kuwait, China, Lebanon, Pakistan, 
Saudi Arabia, Qatar & Jordan.
He added; the volume of ESCO 
exports in the 1st half of the 
current Iranian year 1394 reached 

News
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First Edition of IRAN STEEL 
ATLAS Published By ISPA
Rasool K. Soltani
IRAN STEEL PRODUCERS ASSOCIATION 
Head office director

IRAN Steel Producers Association (ISPA), represents 
more than 130 Iranian steel producers, including the 
Iranian largest steel companies E.g. Mobarakeh Steel 
Co., Isfahan Steel Co., Khouzestan Steel Co., … which 
totally produce around 98% of IRAN steel production.
With the 20 M/Tons capacity and 17 M/Tons actual 
steel production, IRAN is presently located in the 14th 
place of top steel producers of the world. Plenty of 
natural gas and iron ore resources as well access to 
the overseas, has lead IRAN to a high growing country 
in the steel section. According to the present steel 
development projects, the production capacity will 
increase up to 55 M/Tons in 2025.
ISPA has published the first edition of IRAN STEEL 
ATLAS. The publication provides a comprehensive 
overview of steel industry activities, stretching from 

pelletizing plants to rolling mills and final products. It highlights all active and under construction steel 
plants in IRAN with the various icons on the map, also demonstrates infrastructures including gas and 
power distribution lines, water resources, seaports, airports, railways and roads. IRAN STEEL ATLAS is now 
used as a reference for the business decisions of the steel producers, investors, traders and governmental 
section.
The publication finalized in 2015 and was highly interested by all steel related companies
and was widely sold and distributed in domestic market. The package includes a high quality 200*140cm 
framed and laminated wall map, plus a high quality printed book with many useful maps, information and 
analysis. The publication copy right is also registered by ISPA under Iranian government regulations. 
Observing lots of positive feedbacks from Iranian and global steel industry participants, we are considering 
to provide and publish an English edition of IRAN STEEL ATLAS to be distributed and sold globally.

 » Emergence of re-rollers was due to a combination of 
local construction boom and tariff policy in the 2000’s

 » Large number of induction furnaces were set up due 
to low investment costs and availability of cheap scrap 
(averaging 35% of billet price) during the past 10 years

 » About 20 companies with actual production of over 
0.5 million tons of any product

Sizable imbalances in the production chain exist as a result of:
 » Shortage of local production and high commodity 

prices during the spike in steel demand in the high 
oil prices years led to implementation of a number of 
projects covering only certain parts of the production 
chain such as hot rolling focusing on the local market 
only while upstream parts of the chain particularly 
mineral extraction and processing were neglected due 
to a combination of factors chiefly trade policies which 
were adversely affecting investment in concentrate 
and pellet production

 » Sudden cut in availability of financing, technology and 
fall in steel prices 

 Capacity
(million tons)NumberCategory

 13.86Integrated’s

10.85Flat producers

2262Long producers

1018Merchant Semi producers

1860+Long Re-rollers

44Flat re-rollers

0.63Special steel producers

1525EAFs

3.63Blast furnaces

240+Induction

45Merchant DRI- producers

93Merchant Pellet

204Merchant Concentrates

current production facilities in iran (2015)
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