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سرمقاله

هـم اکنـون صنعـت فوالد کشـور با مشـکالت بسـیاري مواجه اسـت، بـه طوري که شـرکت هاي 
بـزرگ را نیـز بـا چالـش روبه رو سـاخته اسـت. بـراي حل مشـکالت صنعت فـوالد بایـد اقدامات 
جمعـي و هماهنـگ صـورت گیـرد و از دولـت انتظـار مـی رود با تدابیـری هماننـد افزایش تعرفه 

محصـوالت فـوالدي، اقـدام فـوري در حمایـت از صنایع فوالدي انجـام دهد.
بخشـي از مشـکالت صنایـع فـوالدي بـه عوامل بیرونـي همچون رکـود اقتصـادي، کاهش قیمت 
جهانـي محصـوالت فـوالدي، واردات بـي رویه محصوالت بـي کیفیت، عدم تعیین تعرفه مناسـب 
بـر واردات ایـن محصـوالت، عـدم اتخاذ تدابیـر حمایتي از صنعت فـوالد در شـرایط رکود فعلي و 

مـواردي از این دسـت مربوط اسـت.
در ایـن شـرایط، شـرکت های فـوالدی نیز ملزم به اتخاذ شـیوه خاصی از سیاسـت هـای تولیدی 
و تدابیـر مدیریتـی بـرای بهبود کسـب و کار خود هسـتند. یکی از این موارد، بهبود سیاسـت هاي 
حوزه فروش اسـت چرا که امنیت در بازار برای سـرمایه گذاران بسـیار ضروری اسـت و شـرکت ها 
بایـد سیاسـت هجینگ )پوشـش ریسـک( را در فروش دنبـال کنند به نحوی که سـرمایه گذارانی 
کـه محصـوالت را خریـداری می کنند از حداقل سـود تضمین شـده برخوردار شـوند و در صورت 

کسـب سـود بیشـتر نیز، این منفعت به سـرمایه گذار مي رسـد.
اهتمـام جـدي در جهـت مشـتري مـداري از دیگـر اولویـت هاي شـرکت های فـوالدی در بخش 
فـروش اسـت. بـرای نمونه در گذشـته، ذوب آهـن اصفهان تنها فروشـنده مقاطع سـاختماني در 
کشـور بـود امـا اکنون شـاهد شـکل گیـري خطوط نـوردي در کشـور هسـتیم و لذا این شـرکت  
بایـد شـیوه هـاي فروش خـود را تغییر دهد. در این راسـتا مشـتري مداري، حمایت و پشـتیباني 
از مشـتري، از زمـان فـروش تـا تحویـل کاال از اهمیـت اساسـي برخـوردار اسـت. همچنین تغییر 
در سـبد هـاي محصـوالت و کوچـک کـردن این سـبدها متناسـب با تقاضـاي مشـتریان از دیگر 

سیاسـت هـاي جدید فـروش این مجموعه اسـت.
همچنیـن توجـه بـه صـادرات در شـرایط رکـود فعلـي بـازار بسـیار مهـم اسـت و شـرکت هـای 
فـوالدی بایـد برنامه هایـی بـرای صادراِت بخشـی از محصوالت خود داشـته باشـند. مـا نیز طبق 
برنامـه صادراتـی سـاالنه ذوب آهـن باید بیـش از یک میلیون تن افزایش صادرات داشـته باشـیم 

و بـرای ایـن منظـور به دنبـال ایجـاد نمایندگي هایـي در کشـورهاي مختلف جهان هسـتیم.
تـالش بـراي کاهـش قیمـت تمام شـده محصـوالت نیز جـزو مهمترین سیاسـت هایی اسـت که 
الزم اسـت بـا بهره گیـري از دانـش فنـي روز دنیـا مـورد توجه شـرکت های فـوالدی قـرار گیرد. 
مـا نیـز ایـن اقدامـات را با جدیـت انجام می دهیـم و در واقع کاهـش هزینه هاي تولیـد از طریق 
اسـتفاده از مواد اولیه مرغوب و ارزان و تغییر در روند تولید و اسـتفاده از آهن اسـفنجي به جاي 
قراضـه، قیمـت تمـام شـده محصـوالت ایـن شـرکت را به مقـدار قابـل توجهي کاهش مـي دهد. 
همچنیـن کـه با شـارژ سـنگ آهن با عیـار باالتـر و همچنین اسـتفاده از تکنیک هایـي همچون 
شـارژ پـودر زغـال مـي توان مصـرف کک را کاهش داد که این اقدامات آغاز شـده اسـت و مصرف 
کک رو بـه کاهـش اسـت. ضمـن اینکه همانند کشـور چیـن مي تـوان از گندله براي شـارژ کوره 

بلنـد اسـتفاده کرد کـه تاثیر زیـادي بر کاهش مصـرف کک دارد.
امیـد اسـت بـا تدابیر مشـترکی که دولتمـردان و صنعتگـران اتخاذ مـی کنند به بهبـود وضعیت 
فـوالد کمـک کـرده باشـیم و تولید ملی و اشـتغال کشـور را از چالـش های بزرگ مصـون کنیم.

اقدامات جمعي و هماهنگ 
برای حل مشكالت صنعت فوالد

  مهندس احمد صادقي
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان  
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فوالدهای تولیدی باید به سمت فوالدهای کیفی و آلیاژی پیش بروند ولی 

این وجه در صنعت فوالد ایران خیلی پررنگ نیست. تولید فوالدهای آلیاژی 
بحث صادرات هم  در  دارند.  افزوده  ارزش  عادی  فوالدهای  برابر  چندین 

فوالدهای دارای ارزش افزوده به صرفه تر هستند.
این مسائل باید توسط تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد و در این خصوص 
طرح جامع فوالد نیز راهنمای عمل مناسبی است چرا که از نظر اطالعات، 
طرح قوی ای است و اطالعاتی از جمله مصرف انرژی، وضعیت منطقه ای، 
شرح تولیدات مختلف و... در آن گنجانده شده است و این بانک اطالعاتی به 
سرمایه گذار و برنامه ریز خیلی کمک می کند تا بر اساس چارچوب درستی 

دست به طراحی یک استراتژی تولید بزند. 

با  در حال حاضر صنعت فوالد در دنیا به خاطر افت قیمت نفت 
شرایط خاصی روبرو است و نفت حالتی رقابتی پیدا کرده و فوالد 
را هم تحت تاثیر قرار داده است. کاهش تقاضا و رکود بازار فوالد در 
سطح جهان به ویژه چین هم روند نزولی قیمت های جهانی فوالد و 
کاهش شدید حاشیه سود کارخانجات فوالدی را به دنبال داشته است. 
چنین شرایطی باعث شده تا انگیزه و اشتیاق الزم برای سرمایه گذاری 

در این صنعت تغییر پیدا کند و کمتر شود. در ایران هم با توجه به 
شرایط فعلی به نظر نمی رسد سرمایه گذاران خارجی تمایل زیادی به 
سرمایه گذاری در بخش های پایین دستی زنجیره فوالد داشته باشند 
هر چند که حضور آن ها در بخش هایی مثل ذوب و نورد هم کمک 

زیادی به کشور نمی کند.
ولی در دوران پساتحریم به خاطر مزیت های مواد اولیه و انرژی که 
البته در حال کم رنگ شدن است، قطعا انگیزه های زیادی برای حضور 
و سرمایه گذاری در صنایع باال دستی ایران وجود دارد. گرچه باید 
گلوگاه ها و قوانین برای ورود سرمایه گذاران خارجی تسهیل تر شده 
و مقبولیت بیشتری داشته باشد. در شرایط پس از برجام می توان با 
تسهیل مسیر و ارائه فرصت ها و برنامه های تجاری کارشناسی شده 
به سرمایه گذاران، مسیر ورود سرمایه به فوالد کشور را تا حد زیادی 

روان کرد.

آنچه که در زمان بررسي بودجه 95 مورد توجه و پیگیري واحدهاي 
تولیدي فوالد در جهت مدیریت بهاي تمام شده می باشد عبارتند از: 

پیگیــري و جلوگیري از افزایش مجدد نرخ گاز )باتوجه به  «
کاهش قیمت نفت( و برق و آب به بهانه زیانده بودن شرکت 
هاي برق و آبفاي منطقه اي و ضرورت تأمین بودجه یارانه 

تالش در جهــت افزایش معافیت هــاي مالیاتي و تامین  «
اجتماعي دستمزدها به جاي افزایش آن 

تالش در جهت افزایش تعرفه هاي وارداتي فوالد متناسب  «

با کشــورهاي توسعه یافته و ایجاد جوایز صادراتي با ایجاد 
معافیــت هاي مالیاتــي در کل عملیات شــرکت )حتي 
کشــورهایي مثل امریکا در مقابل دامپینگ چین واکنش 

سریع نشان مي دهند(.
تالش در جهت ایجاد و تامین منابع مالي و خطوط اعتباري  «

داخلي با نرخ حداکثــر 3درصد باالتر از نرخ هدف تورم در 
سال 95

معافیت حداقل دوساله بهره مالکانه براي سنگ آهن «

اما اقداماتي را که شرکت هاي فوالدي مي توانند انجام دهند 
عبارت است از: 

ایجاد انبار مجازي مشــترك بین فوالد سازها براي کاهش  «
هزینه مالي موجودي )مواد وتجهیزات(

خودداري از رقابت منفي در فروش داخل وفروش صادراتي   «

مسیر ورود سرمایه به صنعت فوالد 
روان شود

حداقل انتظارات تولیدکنندگان فوالد 
از بودجه 95

سید حسین احمدی
مدیر عامل شرکت فوالد خراسان

محمدرضا مدرس خیابانی
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

رضا اشرف سمنانی
مشاور مدیر عامل میدکو

ارزش افزوده باالتر فوالدهای آلیاژی 
نسبت به فوالدهای عادی 

نقطه نظر
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در شرایط کنونی که بازار فوالد ایران روز به روز رقابتی می شود و 
کارخانجات در حال بهبود کیفیت تولیدات خود در عین توجه به 
قیمت و تقاضای مصرف کننده هستند، واردات بی رویه انگیزه و توان 
رقابت در این صنعت را نابود می کند. به طور مثال ما در شرکت 
فوالد اکسین با سرمایه گذاری فراوان و صرف هزینه سنگین برای 
تحقیق و توسعه و آموزش موفق شدیم امکان تامین نیاز کارخانجات 

تولید کننده لوله های مورد مصرف در صنعت نفت و گاز در داخل 
کشور را فراهم کنیم در حالي که واردات ورق های عریض فوالدی 

از هند به صورت تهاتر با نفت فرخته شده تولید ما را مختل کرد.
بنابراین دولت برای مقابله با واردات بی رویه باید تعرفه مناسب وضع 
و به طور ویژه با دامپینگ مبارزه کند، چرا که کشورهای رقیب به 
محض اینکه با سالح دامپینگ صنعت یک کشور را نابود کردند، 
قیمت محصوالت خود را آن قدر باال می برند تا همه سرمایه گذاری 
گذشته خود را با سود مضاعف به دست آورند. اتفاقا این خطر در 
یکی دو سال آینده بیش از االن صنعت فوالد کشور را تهدید می کند 
چراکه با برداشته شدن تحریم ها، رقبای فوالد ایران که نمی توانند از 
لحاظ رقابت سالم و کیفیت بازار ایران را در دست بگیرند، از مسیر 
دامپینگ وارد می شوند و با این شیوه رقبای ایرانی خود را از رده 

خارج می کنند تا کشور را به خود وابسته سازند.

واردات بی رویه تولید فوالد را 
مختل کرده است

عزیز قنواتی
مدیر عامل شرکت فوالد اکسین خوزستان

صادرات یکی از بهترین مسیرها برای خروج از رکود است و باعث بهبود 
اوضاع کارخانجات داخلی تولیدکننده در شرایط رکودی خواهد بود. اما موانع 
و مشکالتی که در این مسیر وجود دارد باعث می شود تا تولیدکنندگان کمتر 

وارد این حوزه شوند. 
در بازارهای جهانی و صادراتی، مهم ترین مسئله ای که مدنظر خریداران 
خارجی قرار می گیرد کیفیت و قیمت محصوالت است. در چنین شرایطی 
فقط دولت ها می توانند به عنوان اهرم های حمایتی از تولیدکنندگان حمایت 
بعمل آورند و با پوشش برخی هزینه های مادی و غیر مادی کمکی به رشد و 

توسعه صادرات کشورشان داشته باشند. 
کشورهایی مانند چین، روسیه و اوکراین با حمایت دولت هایشان توانسته اند 
بازارهای جهانی را در دست بگیرند، درحالی که تولیدکننده ایرانی از حمایت 
های صادراتی بی نصیب است. یکی از مشوق های صادراتی در دنیا این است 
که هزینه حمل و نقل کاالهای صادراتی رایگان لحاظ شود تا کمکی به 

تولیدکننده باشد. 

بیش از دو سال است که رکود در بخش های اصلی اقتصاد کشور از جمله 
فوالد حاکم شده و راهکارهای ارائه شده هم به اندازه کافی موثر نیفتاده است. 
تولیدکنندگان فوالد کشور با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می کنند که 
دامپینگ چین، معوقات و بهره های باالی بانکی، سرمایه در گردش ناکافی، 
مشکالت مالیاتی و صادراتی از مهم ترین آنهاست. اما شاید اصلی ترین مسئله 

کاهش تقاضا باشد. ساختار صنعت فوالد کشور به گونه ای است که اکثر 
محصوالت فوالدی تولیدی کارخانجات، ساختمانی است و محصوالت صنعتی 
بخش کمتری را شامل می شود. در چنین شرایطی برای خروج صنعت فوالد 
کشور از رکود نیازمند رونق گرفتن ساخت و ساز و پروژه های عمرانی دولت 
می باشیم. در این زمینه با توجه به کاهش قیمت نفت و مواد اولیه و تاثیر 
آن در بودجه کشور، نمی توان انتظار افزایش بودجه های عمرانی از دولت 
داشت. بنابراین اساسی ترین راهکار برای رکودزدایی از فوالد، توجه ویژه به 
صنعت ساختمان است که در این زمینه دولت ابزارهای الزم برای تحریک 
انبوه سازان و فعاالن بخش مسکن برای رونق بخشیدن به این حوزه مهم 
اقتصادی را دارد و الزم است با اختصاص مشوق های موثر، چرخ ساخت و 
ساز در کشور را به گردش در بیاورد تا بقیه بخش ها از جمله فوالد نیز به تبع 

آن به حرکت درآیند.

فوالدسازان ایرانی از حمایت 
صادراتی برخوردار نیستند 

رونق صنعت ساختمان کلید اصلی 
قفل رکود فوالد است

حسن مصیب زاده
مدیرعامل مجتمع ذوب آهن گمبرون

احمد خوروش
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد و 

مدیرعامل مجتمع فوالد کویر
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رويداد

به گزارش چیالن، رئیس اتحادیه کشوری آهن فروشان اظهار داشت: 
باید با افزایش جدی تعرفه ها در مقابل دامپینگ کشورهای صادر کننده 
 از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. آزاد با اشاره به کاهش 50 درصدی 
قیمت محصوالت فوالدی در سال گذشته به دلیل افت جهانی قیمت ها 
گفت: این شرایط موجب تعطیلی بیش از 10 کارگاه نوردی کشور شده 
که کارگران آنها نیز بیکار شده اند و این معضل برای کشور ما که با بحران 
بیکاری نیز مواجه است، فاجعه محسوب می شود. اگر بخواهیم این 
مشکالت به دیگر فوالدسازان کشور سرایت نکند باید اقدامات فوری و 
موثر انجام دهیم. محمد آزاد حمایت از تولید داخلی را وظیفه همگانی 
دانست و گفت: در هشت ماهه اول سال جاری بیش از 3 میلیون و 500 
هزار تن انو اع محصوالت فوالدی وارد کشور شده است که هیچ کدام آنها 
از کیفیت محصوالت داخلی برخوردار نیستند . لذا در این برهه زمانی، 
افزایش تعرفه ها، تالش برای کاهش واردات محصوالت فوالدی و حمایت 
دولت از صنایع فوالدی در حوزه انرژی و مواد اولیه می تواند صنایع 
فوالدی کشور را نجات دهد. وی همچنین حمایت جدی دولت از صادرات 
را یکی دیگر از راه های برون رفت از رکود فعلی ارزیابی کرده و گفته است: 
اگر فوالدسازان ایرانی که در شش ماهه اول امسال بیش از 3 میلیون تن از 
محصوالت خود را صادر کردند، در امر صادرات ناکام می شدند، مشکالت 
بسیار حاد تری در این حوزه به وجود می آمد. لذا دولت باید با حمایت 
از صادرات،  شرایط را برای خالی کردن دپوی 3 میلیون تنی فراهم کنند. 

رئیس اتحادیه کشوری آهن فروشان خواستار شد:
حمایت از صنعت ملی فوالد در برابر دامپینگ با 

افزایش جدی تعرفه  ها 

انجمــن جهانی آهن و فوالد اعالم کرد تولید فوالد ایران در نوامبر 2015 
برابر با آبان امسال افت 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته 
و به 1.2۸ میلیون تن رسیده است. به گزارش چیالن، انجمن جهانی آهن 
و فوالد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد: تولید فوالد ایران که در ماه 
های ژانویه تا نوامبر سال 2014 بالغ بر 14.969 میلیون تن گزارش شده 
بود در مدت مشــابه سال جاری میالدی به 14.۸35 میلیون تن کاهش 
یافته است. تولید فوالد در ایران طی سال های 2013 و 2014 به ترتیب 
6.6 درصد و 6 درصد رشــد داشته است. تولید فوالد جهان در 11 ماهه 
نخست سال جاری میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز افت 2.۸ 

درصدی داشته و به 1471 میلیون تن رسیده است. 

انجمن جهانی فوالد از کاهش 12 درصدی تولید 
فوالد ایران خبر داد

مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان خبر داد: با افزایش بهره وری و استفاده 
بهینه از تجهیزات تولید تختال در آذر امسال به 112 هزار و 763 تن 
رسید. به گزارش چیالن، امیر مسعود هراتیان افزود: برای دستیابی به 
اهداف ساالنه و رسیدن به ظرفیت اسمی شرکت، در کوره های قوس 
الکتریکی و ریخته گری مداوم این شرکت، رکورد ماهانه تولید تختال 
برای آذر امسال به ثبت رسید. هراتیان با اشاره به دیگر دستاوردهای 
با  امسال شرکت فوالد هرمزگان، تولید ۸94 هزار و 360 تن اسلب 
افزایش 4 و 3دهم درصدی در مقایسه با پارسال، صادرات بیش از 95 
هزار تن تختال با وجود شرایط نامناسب اقتصادی و رکود بازار فوالد را 
از مهمترین دستاوردهای 9 ماه امسال این شرکت برشمرد. مدیر عامل 
شرکت فوالد هرمزگان تغییر و بروز رسانی روش ها و دستور العمل های 
کاری و تعمیراتی، کنترل مؤثر و مداوم پروسه، کنترل توقفات و تعمیرات 
پیشگیرانه و برگزاری تعمیرات برنامه ریزی شده را از عوامل موثر افزایش 

تولید عنوان کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: با وجود انبار شدن سه 
میلیون تن از تولیدات امسال واحدهای فوالدسازی کشور، آمار گمرك 
نشان می دهد تاکنون حدود 2.7 میلیون تن فوالد وارد کشور شده است.

به گزارش چیالن به نقل از ایرنا، مهدی کرباسیان ضمن ابراز نگرانی 
شدید اظهار کرد: امروز میلیاردها تومان سرمایه در بخش فوالد زمین گیر 
شده که ناشی از رکود بازار فوالد، کاهش ساختمان سازی و افت اجرای 

طرح های عمرانی است.
وی ابراز امیدواری کرد: حمایت دولت از بخش فوالد موجب رونق صادرات 
آن شود زیرا بیش از سه میلیون تن تولیدات فوالدی آماده صدور است که 

در صورت تحقق آن می تواند رکوردی در این ارتباط باشد.
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران 
افزود: دامپینگ رقبای فوالد ساز از جمله چین، سهم بسزایی در رکود بازار 
فوالد ایران داشته و از سوی دیگر دولت باید با اعمال تعرفه های الزم، از 

این بخش حمایت کند.
کرباسیان اعمال تعرفه های الزم برای حمایت از تولیدات فوالدی داخلی 
را مهم خواند و گفت: اکنون میزان تعرفه فوالد وارداتی به کشور 10 تا 
20 درصد است آن هم در حالی که در بسیاری از کشورهای فعال در این 

بخش، تعرفه ها تا سطح 100 درصدی اعمال می شود.

مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان خبر داد:
صادرات بیش از 95 هزار تن تختال در فوالد 

هرمزگان

کرباسیان با اشاره به فضای رکودی کشور:
سرمایه های میلیاردی در بخش فوالد 

زمین گیر شده است
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به گزارش چیالن، عبدالمجید شریفی در 
آهن  ذوب  راکد  کارخانه  از  بازدید  حاشیه 
در  کارخانه  این  داشت:  اظهار  کردستان 
حال حاضر مشکالت بسیاری دارد که از آن 
جمله باال نبودن ظرفیت تولید، به کارگیری 
آسیب  و  فرسودگی  و  قدیمی  تکنولوژی 
جدی به بخش های اصلی آن از جمله کوره 
از  تیم  اینکه یک  بیان  با  تولید است. وی 
کارشناسان باید بررسی کنند تا بهترین راه 
برای منفعت رسانی درازمدت این کارخانه 
انتخاب و اجرایی شود، افزود: این کارخانه با 

توجه به شرایطی که دارد، راهکارهای احیاء و 
یا تغییر کاربری آن بررسی خواهد شد. 

مدیر عامل شرکت ملی فوالد با بیان اینکه 
مشابه این کارخانه را در کشور داریم که 
آن هم به تعطیلی کشیده شده است، دلیل 
اصلی این امر را تکنولوژی قدیمی به کار 
گفته  به  کرد.  اعالم  واحدها  این  در  رفته 
مقیاس  دنیا  در  حاضر  حال  در  شریفی، 
های تولید فوالد در کشورهای اروپایی 5 
میلیون تن است و در چین کارخانه هایی با 
ظرفیت 10 میلیون تن احداث شده است تا 

هزینه های باالسری کاهش و قابلیت رقابت 
در بازار افزایش یابد که در مقایسه با این 
طرح های عظیم چنین کارخانه هایی عمال 

حرفی برای گفتن ندارند. 
وی ظرفیت این کوره در گذشته را 75 هزار 
تن اعالم کرد و افزود: هم اکنون در هیچ 
نقطه ای از دنیا کارخانه ای با این ظرفیت 
دالیل  از  یکی  این هم  و  نمی شود  ایجاد 
باالبودن  است.  واحدهایی  چنین  تعطیلی 
هزینه نگهداری و تعمیر این کارخانه ها ذاتا 

باالست.

شریفی در بازدید از شرکت ورشکسته ذوب آهن کردستان:
ظرفیت75هزار تنی فوالد در برابر 5میلیون تنی قابل رقابت نیست

شـرکت فوالد آلیاژی ایـران در هفدهمین 
سـال بهـره بـرداری، میزبـان مدیـر عاملی 
گرفـت.  قـرار  قدیریـان  ابراهیـم  محمـد 
بدیـن ترتیـب در اول دی مـاه، سـیدعلي 
آذربـادگان جـای خود را بـه محمدابراهیم 
قدیریـان بـه عنـوان دهمیـن مدیـر عامل 

شـرکت فـوالد آلیـاژي ایـران داد.
طاهرنژآد، رئیس هیئت مدیره این شـرکت 
در مراسـم تودیـع و معارفـه ضمـن خطیـر 
بـودن رسـالت فـروش خاطرنشـان کـرد: 
امیـدوارم شـرایط نامسـاعد شـرکت فـوالد 
بـا کوتـاه بـودن عمـر  آلیـاژی در رابطـه 
مدیرعاملـی این شـرکت برطرف شـود. وی 
توضیـح داد: مـا در هیئـت مدیـره تصمیم 

گرفتیـم کـه یـک شـرکت بازرگانـی ایجاد 
کنیـم کـه تولیـت و تـام االختیـار بتوانـد 
بـا قـدرت وارد بازارهـای جهانـی شـود و 
محصـول مـا را عرضه کند البته تا رسـیدن 
بـه برنامـه یک مقـدار زمـان نیـاز داریم که 
انشـاء اهلل مهنـدس قدیریان بـه کمک تیم 
بازرگانـی شـان ایـن کار را زودتـر تعقیـب 

کـرده و بـه نتیجـه خواهند رسـانید.
وی افـزود: علـی ایحـال بـه نظـر می رسـد 
کـه رسـالت فـروش سـنگین تر از رسـالت 
تولیـد اسـت بـه لحـاظ آنکـه آنچـه کـه 
در تولیـد میسـر اسـت تقریبـاً در اختیـار 
اسـت ولـی آنچـه کـه در فـروش دخیـل 
می باشـد در اختیـار ما نیسـت. لـذا فروش 

در حـال حاضـر یـک هنر اسـت کـه عالوه 
بـر تخصـص و تجربـه نیـاز بـه هنرمنـدی 
خـاص دارد که بتوانیم در میـان این رقابت 
سـخت و سـنگین و فشـرده یـک جایی در 
بـازار جهـان بـرای خودمان بـاز کنیم و من 
امیـدوارم بـا همراهـی و هماهنگـی کاملی 
که در هیئـت مدیره وجود دارد و همچنین 
همراهـی صاحبـان سـهام و مدیـران فوالد 
آلیـاژی، بتوانیـم گام هـای بلنـدی برداریم. 
در ادامـه جلسـه مدیرعامل جدید شـرکت 
فـوالد آلیـاژی ایـران عنـوان کـرد: مـا بـه 
در  بـزرگ  اقتصـادی  بنـگاه  یـک  عنـوان 
منطقه و در کشـور این رسـالت را داریم که 

سـهمی در توسـعه ملـی ایفـا کنیم.

دهمین مدیر عامل فوالد آلیاژی ایران با رسالت فروش آمد
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به گزارش چیالن، کمیته کسب و کار پارلمان بریتانیا، وزرای دولت 
را به دلیل نداشتن یک سیستم هشدار در محل و عدم فشار برای 
اقدام سریع در سطح اتحادیه اروپا سرزنش کرد. این کمیته اعالم 
کرد که تمرکز دولت به جای حفظ واحدهای تولیدی بیشتر بر 
روی کارگرانی بوده که شغل خود را از دست داده اند و پیشنهاد داد 
که برای کمک به نجات صنعت فوالد بریتانیا،  معافیت های مالیاتی 
در نظر گرفته شود. شرکت های فوالد ساهاویریا بریتانیا در ماه 
اکتبر اعالم کرد واحد تولید خود را در ردکار )در شمال انگلستان( 
تعطیل خواهد کرد. تاتا استیل، دیگر تولیدکننده بزرگ کشور،  نیز 

بسیاری از مشاغل خود را در سال جاری حذف کرد.

پس از چند هفته ای که قیمت ها در بازار داخلی محصوالت تخت 
فوالدی در چین به جای اولش بازگشته تعدادی از کارخانه های این 
کشور قصد افزایش تولید را دارند. چرخه باطلی که این صنعت با 
آن مواجه است عرضه بیش از تقاضا و کاهش قیمت ها می باشد. 
اگرچه هشدار داده شده که هیچ بهبود چشمگیری در تقاضا از 
سوی بخش های تولیدی بوجود نیامده و این افزایش قیمت ها 
احتماالً پایدار نخواهد بود. منبعی نزدیک به کارخانه آهن و فوالد 
مانشان )Maanshan( می گوید: این کارخانه هم به تازگی تولید 
ورق سرد خود را که قبالً با 50 درصد ظرفیت بود به 100 درصد 
رساند. او گفت: کارخانه ما برنامه ای برای تولید ساالنه 3میلیون تن 
ورق گرم هم از تاریخ اول ژانویه دارد. یک کارخانه در شمال چین 
هم اعالم کرده اگر بازگشت قیمت های فوالد به جای اولش در ماه 
ژانویه هم ادامه یابد کارخانه های بیشتر و بیشتری تولید خود را 

افزایش خواهند داد.

انتقاد پارلمان بریتانیا از کم کاری دولت در 
برابر بحران فوالد

عطش افزایش مجدد تولید در 
فوالدسازان چینی

آمارها نشان می دهد نوامبر سال جاری امریکا 2 میلیون و 130 هزار 
تن فوالد وارد کرده که 22.7 درصد افت ماهانه و 36.4 درصد کاهش 
ســاالنه داشته اســت. در این بین واردات فوالد از ترکیه 50 درصد 
نسبت به اکتبر کاهش داشــت. پس از آن واردات از امریکای التین 
42 درصــد افت نمود. همچنین خرید فــوالد از هند نیز 29 درصد 
ریزش ماهانه داشت. از طرفی میزان واردات فوالد از چین به امریکا 
امســال 75 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. طبق 
این گزارش، در 11 ماه نخست سال نیز در مجموع 32.93 میلیون 
تن فوالد وارد این کشور شده که 10.۸ درصد نسبت به سال گذشته 

کاهش داشته است.

تولید فوالد نورد روســیه در ماه نوامبر 5درصد کاهش یافت. تولید 
فوالد نهایی روسیه در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
5 درصد کاهش یافت. بنابر گزارشی که مرکز خدمات آماری فدرال 
روسیه منتشر کرد، این کشــور از ژانویه تا نوامبر سال جاری 55.4 
میلیون تن محصوالت فوالدی نوردشــده تولید کرده که نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته 1درصد کاهش یافت.
به گزارش چیالن به نقل از ایمیدرو، تولید فوالد روســیه طی یازده 
ماه نخست سال 2015 با 1درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته مواجه شد. تولید آهن اسفنجی روسیه نیز 2درصد افزایش 
یافــت. از ماه ژانویه تا نوامبر تولید مواد خام این کشــور با 5 درصد 
افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 49.1 میلیون تن رسید.

کاهش 75درصدی واردات فوالد چینی 
به امریکا

کاهش یک درصدی تولید فوالد روسیه در 
11ماهه 2015
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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.

جلسات ویژه انجمن با مجلس برای مسائل تولیدکنندگان فوالد

 پـس از اینکـه در حاشـیه مجمـع 
نامـه  طـی  انجمـن،  العـاده  فـوق  عمومـی 
ای بـا امضـای بیـش از 120 نفـر از مدیـران 
شـرکت هـای عضـو  وضعیت دشـوار صنعت 
فـوالد تشـریح و  25 راهکار بـرای خروج این 
صنعـت از رکـود ارائـه گردید، جلسـات ویژه 
ای در کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس 
شـورای اسـالمی برای رسـیدگی به مسـائل 

تولیدکننـدگان فـوالد برگزار شـد.

در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی، طی 2 جلسه و با حضور وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت و معاونین ایشــان، اعضای 
هیئت مدیره و دبیر انجمن و مدیران شرکت 
های بزرگ فوالدی از جملــه فوالد مبارکه، 
ذوب آهــن اصفهان و ذوب آهن پاســارگاد، 
مســائل تولید فــوالد کشــور و  راهکارهای 

پیشنهادی انجمن مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسـه دوم و پـس از گـزارش اقدامـات 

انجـام شـده و در حـال انجـام وزارت صنعت، 
معدن و تجارت توسـط مهنـدس نعمت زاده 
و دکتـر سـرقینی، راهکارهـای پیشـنهادی 
وزارتخانـه مذکـور نیـز تشـریح و مقـرر شـد 
بـا محوریت دکتـر اسـماعیلی، رئیس کمیته 
معـدن کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلس 
جمع بنـدی راهکارها برای اعمـال در بودجه 
سـال 1395 و همچنین برنامه ششـم توسعه 

پذیرد. صـورت 

وضعیت قرمز فوالد حساسیت دولت را برانگیخت

درخواست انجمن برای حذف تعرفه و اختصاص ارز مبادالتی برای واردات زغال سنگ و کک

بـه دنبـال انعـکاس گسـترده طومار 
در خصـوص  فـوالد کشـور  تولیدکننـدگان 
مشـکالت صنعت فـوالد و راهکارهای مرتبط 
بـا آن و پـس از بازدید کارشناسـان و مدیران 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریـزی، سـازمان توسـعه 
تجـارت، سـازمان حمایت و گمـرك از دپوی 
محصـوالت فـوالدی در کارخانجـات فـوالد 
مبارکـه، ذوب آهـن اصفهـان و ورق خـودرو 
چهارمحـال و بختیـاری کـه بـا هماهنگـی 
بررسـی  منظـور  بـه  شـد،  انجـام  انجمـن 
راهکارهـای رفـع مشـکالت ایـن صنعـت از 
جملـه نحـوه اجـرای راهکارهای پیشـنهادی 

بـا دعـوت و مدیریـت  انجمـن، جلسـه ای 
آقـای دکتر ویسـه معـاون هماهنگـی معاون 
اول رئیـس جمهـور و بـا حضور آقایـان دکتر 
کرباسـیان و دکتـر سـرقینی معاونیـن وزیـر 
صنعـت، نماینـدگان بانک مرکزی و سـازمان 
مدیریـت و اعضا هیئت مدیـره و دبیر انجمن 
به همراه مدیران شـرکت هـای فوالد مبارکه، 
فـوالد خوزسـتان، ذوب آهن اصفهـان و فوالد 

خراسـان برگزار شـد. 
در این جلسه راهکارهایی که در سریع ترین 
زمان قابلیت اجرا داشته باشند مورد بررسی و 
تبادل نظر قرار گرفت و در همین راستا مقرر 
شد نهادهای مسئول ظرف مدت یک هفته 

پیشنهادات خود را با توجه به موضوعات توافق 
شده در جلسه از جمله افزایش تعرفه واردات 
فوالد، اختصاص تسهیالت سرمایه در گردش 
اختصاص  فوالد،  تولیدکنندگان  به  بهره  کم 
مشوق های صادراتی و همچنین تحریک تقاضا 
با استفاده از تسهیالت خرید دین ارائه نمایند.

آخرین پیگیری های انجمن حاکی از آن است 
که دکتر ویسه در نامه ای خطاب به معاون 
اول رئیس جمهور، افزایش موثر تعرفه واردات 
فوالد و اختصاص مشوق های صادراتی حتی 
از طریق تهاتر با بدهی های تولیدکنندگان به 
دولت را از ضرورت های حال حاضر صنعت 

فوالد کشور دانسته است.

آهن  ذوب  شرکت  اعتراض  از  پس 
اصفهان به افزایش تعرفه واردات زغال سنگ 
و کک و تغییر ارز واردات آن از مبادله ای به 
متقاضی، انجمن نیز در نامه ای به معاون امور 
معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ضمن تشریح آمار تولید و نیاز داخلی 
این مواد اولیه و کمبود آنها در کشور، این اقدام 
را فاقد توجیه کارشناسی دانسته و خواستار 
بازنگری در این تصمیم وزارتخانه مذکور شده 

است.

انجمن در نامه خود در خصوص زغال سنگ 
آورده است:» هم اکنون ظرفیت تولید ذغال 
سنگ کک شو در کشور حدود 2 میلیون تن 
می باشد که در صورت تولید حداکثری، حدود 
50 درصد از نیاز کارخانجات کک سازی کشور 
را تأمین مینماید و این مسئله، عامل اصلی عدم 
افزایش تولید کک کارخانجاتی نظیر ذوب آهن 
اصفهان، زرند کرمان و زرند ایرانیان می باشد.«

همچنیـن در بخـش دیگـری از ایـن مکاتبه 
بـه ظرفیـت کارخانجـات کک سـازی و نیـاز 

شـرکت ذوب آهـن اصفهان نیز اشـاره شـده 
اسـت:» ظرفیـت تولیـد کک متالـورژی در 
میـزان  و  تـن  میلیـون  کشـور حـدود 3/2 
مصـرف این مـاده اولیـه نیز فقط در شـرکت 
ذوب آهـن اصفهـان بیـش از 2/1 میلیون تن 
میباشـد کـه در صـورت تأمیـن زغال سـنگ 
مـورد نیـاز و تولیـد بـا حداکثـر ظرفیـت در 
کارخانجـات کک سـازی، بـاز هـم بـه حدود 
600.000 تـن واردات کک متالـورژی نیـاز 

است.«
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هم اندیشی مدیران واحدهای بزرگ فوالدی در انجمن

 با توجه به عدم اجرای ابالغیه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در خصوص نسبتهای 
قیمتی گندله و آهن اسفنجی توسط واحدهای 
معدنی و افزایش ضرر و زیان واحدهای فوالدی 
به واسطه عدم کاهش قیمت مواد اولیه، مدیران 
عامل و ارشد شرکت های فوالد مبارکه، فوالد 
خوزستان، فوالد خراسان، ذوب آهن پاسارگاد 

و مجتمع فوالد ویان طی جلسه ای به هم 
اندیشی برای اتخاذ تصمیمات مناسب در این 
این جلسه  در  پرداختند. حاضرین  خصوص 
بار دیگر بر رعایت تصمیمات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و حمایت از ابالغیه یادشده 
تاکید کردند و آن را حاصل بیش از دو سال 
مطالعات کارشناسی و حسابرسی دانستند و 

پس از تبادل نظر، تصمیمات الزم  در خصوص 
نحوه پیگیری برای ایجاد نسبت های قیمتی 
متوازن در زنجیره فوالد اتخاذ شد. همچنین 
فروش  قیمت  تفاوت  موضوع  این جلسه  در 
شمش فوالد خوزستان در بورس کاال با بهای 
واقعی آن در بازار مطرح شد و مسائل مرتبط با 

آن مورد بررسی قرار گرفت.

اعالم مشکالت مربوط به حمل و نقل در صنعت فوالد توسط انجمن

پیشنهاد سه مرحله ای انجمن برای 
اعالم قیمت شمش

ششــمین حضور انجمن در نمایشگاه 
ایران متافو

 به دنبال در خواست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از انجمن برای اعالم مشکالت 
حوزه حمل و نقل در صنعت فوالد برای طرح 
در شورای عالی حمل و نقل کشور، انجمن نیز 
پس از مکاتبه با شرکت های عضو و دریافت 
نقطه نظرات آنان، فهرستی از مسائل مربوطه 
را در 19 مورد جمع بندی کرد و به وزارتخانه 

مذکور اعالم نمود.
انجمن  توسط  شده  مطرح  مسائل  از  برخی 

عبارتند از:
در  « ریل  ساختهای  زیر  نبودن  کافی 

درصدی   70 سهم  به  توجه  با  کشور 
زنجیره فوالد از حمل و نقل ریلی کشور 
و همچنین نقش مؤثر حمل و نقل ریلی 

در کاهش بهای تمام شده فوالد
نرخ باالی حمل و نقل ریلی نسبت به  «

حمل جادهای در اکثر مسیرها به ویژه 
مسیرهای حمل از معادن سنگ آهن

تک خطه بودن برخی از مسیرهای راه  «
آهن با توجه به ظرفیت مورد نیاز حمل 
ریلی برای کارخانجات فوالدی )به طور 

مثال خط آهن اصفهان- یزد(
مسئولیت  « بیمه  سقف  نبودن  کافی 

به  توجه  با  نقل  و  حمل  شرکتهای 
که  فوالدی  محموله های  باالی  ارزش 
تولیدکنندگان یا خریداران را مجبور به 
تقبل هزینه های افزایش سقف بیمه و 
افزایش بوروکراسی های اداری و اتالف 

زمان می نماید.
عدم هماهنگی الزم و به موقع در  «

خصوص افزایش کرایه ها با نمایندگان 
صاحبان کاال و شرکت های تولیدکننده 

فوالد
الزام مشتریان )که بعضاً تولیدکنندگان  «

محصوالت نهایی فوالدی می باشند( به 
امکان  عدم  و  محلی  ازناوگان  استفاده 
توسط  کننده  حمل  شرکت  انتخاب 
مشتریان بر طبق قوانین تجاری که این 
شرکت های  درونی  توافق  احتمال  امر 
حمل و نقل محلی جهت افزایش خارج 
تشدید  را  حمل  کرایه های  عرف  از 

می نماید.

 بـا توجـه بـه اینکـه 
قیمت شـمش در بـورس کاال 
نسـبتهای  محاسـبه  مبنـای 
قیمتـی مـواد اولیـه زنجیـره 
فـوالد اعم از آهن اسـفنجی و 
گندلـه قـرار می گیـرد و نظر 
بـه مسـائل مطـرح شـده در 
خصـوص واقعی نبودن قیمت 
شـمش در بورس کاال، انجمن 
معـاون  بـا  ای  مکاتبـه  طـی 
معـدن و صنایع معدنی وزارت 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
ضمـن اعـالم آمادگـی بـرای 
شـمش،  قیمـت  اعـالم 
از  پـس  کـه  داده  پیشـنهاد 

فـروش  قیمتهـای  اسـتعالم 
شـمش  صادراتـی  و  داخلـی 
)بیلـت، بلـوم و اسـلب( فوالد 
انجمـن،  توسـط  خوزسـتان 
معـادل  اسـاس  بـر  قیمتهـا 
قیمت فـروش نقدی شـمش 
تعدیـل  خوزسـتان  فـوالد 
شـده و سـپس میانگین سـه 
ماهـه قیمـت معـادل فـروش 
نقـدی شـمش شـرکت فوالد 
انجمـن  توسـط  خوزسـتان 
تعییـن  مبنـای  عنـوان  بـه 
نسـبت های قیمتـی زنجیـره 

فـوالد اعـالم گـردد.

نمایشگاه  دوازدهمین   
ایران متافو امسال از 25 تا 2۸ 
آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه 
برگزار  تهران  المللی  بین  های 
شد و انجمن همچون پنج سال 
ویژه  جایگاه  ایجاد  با  گذشته 
تولیدکنندگان فوالد ایران در آن 

شرکت کرد. 
شرکت  امسال  نمایشگاه  در 
مبارکه  فوالد  مجتمع  های 
فوالد  اصفهان،  آهن  ذوب   ،
کاوه  و  پارس  کاوه  خوزستان، 
کرمان،  فوالد  صنایع  جنوب، 
خودرو  ورق  هرمزگان،  فوالد 
هفت  بختیاری،  و  چهارمحال 

الماس، جهان فوالد غرب، ذوب 
بریس و ایمن تک طبرستان از 
فوالدی های حاضر در جایگاه 

ویژه انجمن بودند.
شماره 64 نشریه چیالن و ویژه 
نامه چیالن برای این نمایشگاه 
نیز در غرفه انجمن به متقاضیان 
ارائه شد که افزایش متقاضیان 
سال  به  نسبت  چیالن  نشریه 
های قبل و درخواست آنان برای 
اشتراك نشریه چیالن و دریافت 
بولتن اخبار فوالد، باعث شد که 
توزیع هدفمند نشریات در نظر 
نمایشگاه در  برای  گرفته شده 
دستور کار تیم اجرایی چیالن 

قرار گیرد. 



 بهرام سبحانی )فوالد مبارکه اصفهان(: وقتي صحبت از محدود کردن واردات از 
طریق افزایش تعرفه میشود بعضي افراد آسمان و ریسمان را به هم مي دوزند. سوال بنده از 
این افراد این است که وقتي دولت آمریکا براي واردات برخي محصوالت فوالدي چین 236 
درصد تعرفه مي گذارد آیا اقتصاد ما قوي تر و آزادتر از آنهاست؟ آیا وضع تعرفه واردات براي 
جلوگیري از ورشکستگي تولیدکنندگان داخلي یعني ایجاد انحصار؟! اکنون که دولت در 
نبرد سیاسي با ابر قدرت ها سربلند بیرون آمده و نبرد اقتصادي شروع شده، باید از طریق 

تعرفه از تولید ملي حمایت کرد.

 ابوذر وردی نژاد)سپاهان ذوب(:  بنده اعتقاد دارم کف قیمت فوالد بستگي به قیمت 
نفت دارد. لذا اگر کاهش قیمت نفت ادامه داشته باشد باز هم کاهش را شاهد خواهیم 
بود. رابطه مستقیم قیمت فوالد با نفت و غیر قابل پیشبیني بودن حرکت بعدي عربستان 
باعث شده که در صنایع مادر و محصوالت استراتژیک هیچ پیش بیني مستدلي وجود 

نداشته باشد. 

 محمود اکبری )فوالد مبارکه(: محرومیت ادامه دار  دولت از درآمدهای خود از محل 
واردات فوالد. واردات محصوالت فوالدی تخت معمولی از محل تعرفه های ممزوج همچنان 
ادامه دارد و در هشت ماهه سال جاری رشدی 744درصدی را تجربه کرد. واردات از محل 

این تعرفه ها باعث از دست رفتن حقوق دولت و نهایتا مردم می شود.

 حسن نوایی )گسترش فناوری خوارزمی(: موضوع افزایش تعرفه تنهاترین، موثرترین 
و بهترین راه برای حمایت از تولیدکنندگان و سازندگان داخلی هر کشور در برابر واردات 
کاالهای مشابه هست.ولی موضوعی که در این داستان می بایست مورد توجه قرار بگیرد 
این است که واردکننده با استفاده از افراد فاسد و عدم آگاهی و دانش گمرك از بند سایر 
استفاده می کند که این موضوع در مورد اکثر کاالهایی که تعرفه باالیی دارند مشاهده شده 
و مسیر مناسبی برای دور زدن  هست. در نتیجه باال بردن تعرفه ها تنها راهکار نیست، بلکه 

نظارت دقیق بر اجرای اون نیاز و ضرورته!

 علی یزدانی )اسپریس فوالد(: با سالم خدمت دوستان و همکاران محترم که ضرورت 
افزایش تعرفه های اقالم فوالی را مطرح می کردند لذا بنده به سهم خودم امیدارم افزایش 
موثر در تعرفه های گمرکی و ایجاد دیوار حمایتی تعرفه ای به دور صنایع کشور توسط 
دولت محترم اعمال گردد. آنچه مختصرا می توان گفت این است که با  افزایش تعرفه های 
گمرکی در حد قابل توجه و موثر کل صنعت کشور شامل فوالد جان خواهد گرفت،  مضافا 
بر اینکه افزایش تعرفه ها راهکار بسیار موثری در خروج اقتصاد کشور از رکود خواهد بود. 
سقوط پول روسیه از برابری 32 روبل با هر دالر  )قبل از شروع بحران یکسال قبل روسیه( 
به 70 فعلی و روانه شدن سیل تولیدات ارزان شده از روسیه به ایران و دامپینگ های دائمی 
چین از دالیل متقن نیاز به افزایش حداقل 100 درصد به کل تعرفه های وارداتی کشور از 
جمله فوالد است. اعمال تعرفه 236 درصدی به بعضی اقالم فوالدی در امریکا که فرمودند، 

قرینه قوی برای چنین اقدام بنیادینی است. 

 علی زمانی )صبا فوالد زاگرس(:  امروز فرایند استخراج و فرآوري سنگ اهن در برزیل 
و استرالیا با یک چهارم بهاي آنچه ما در ایران به سنتي ترین روش ها در شرکت هاي 
معدني انجام مي دهیم صورت مي گیرد و با سیستم حمل و نقل یکصد تا ششصد هزار تني 
جابجا مي شود. از مزیت نسبي گاز در تولید آهن اسفنجي که حداکثر 10 دالر در تن فراتر 
نخواهد رفت بگذریم، مابقي فرآیند را با صرف هزینه هاي بسیار و تکنولوژي خارج شده 
از مسیر اقتصادي انجام مي دهیم و نهایتا قیمت تمام شده محصول ما بسیار فراتر از آن 
چیزی است که در چین و یا کره و روسیه و قزاقستان و قطر و امارات تولید مي شود. به 
عنوان مثال امروزه براي هر تن فوالد با کوره قوس الکتریکي حداکثر 340 کیلو وات برق 
مصرف مي کنند. آیا فوالد سازان کشور کمتر از 550 کیلو وات بر تن مصرف مي کنند؟ اگر 
بتوانیم نوسازي تجهیزات صنعتي مورد استفاده در کشور را در سرلوحه قرار دهیم قیمت 

تمام شده ما کاهش پیدا خواهد نمود و قابلیت رقابت را بدست مي آوریم.

 رضا زائرحیدری )تحلیلگر فوالد موسسه بین المللی پلتس(:  به طور طبیعی ایران 
باید خود را در برابر بحران دامپینگ حفظ کند چرا که چینی ها به عنوان نخستین راهکار 
تالش خواهند کرد بحران صنعت فوالد را از طریق صادرات مازاد تولید به دیگر کشور ها از 
جمله ایران منتقل نمایند. دفاع منطقی در برابر خطر واردات مانند این است که مرز های 
ورودی را در برابر طاعون ایمن کنیم. این یک واکنش کامال طبیعی که در ایاالت متحده، 

ترکیه، برزیل، هند و خیلی کشور های دیگر مورد اجرا گذاشته می شود.

 مهدی بینایی)فوالد گستران هرمزگان(: جالب است که حتي شبکه ها و سایت هاي 
خارجي در تحلیل بازار فوالد ایران به دامپینگ چین اعتراف اما بعضی ها در داخل 

مي گویند دامپینگ نیست! 

تصور  دوستان  ایران(:  فوالد  تولیدکنندگان  )انجمن  زاده  طاهری   حمیدرضا 
بفرمایند اگر فوالد خوزستان با صادرات ۸50 هزار تن و یا فوالد مبارکه با 1،5 میلیون تن 
صادرات نمي کردند وضعیت فوالد در داخل کشور به چه شکل دردناکی بود و االن به جاي 

3 میلیون تن حدود 6 میلیون تن دپو داشتیم و قیمت بسیار نازلتر از امروز بود. 

 بهادر احرامیان )فوالد یزد(:  دوستان در بحث توان رقابت صنعت داخلي باید به این 
نکته مهم توجه داشت که کشور چین را نمي توان به عنوان یک رقیب قائده مند به حساب 
آورد چرا که بر همه واضح است که در بسیاري صنایع و از جمله فوالد صنایع این کشور 
از سوبسیدهاي متنوعي برخوردارند. به نظر من ما مي بایست خود را در سطح رقابت با 
تولیدکنندگاني مانند روسیه و قزاقستان ببینیم و انتظار رقابت با ایشان را از خود داشته 
باشیم اما چین یک بازار شکن است که قواعد بازي اقتصاد آزاد را حداقل در فوالد رعایت 

نمي کند.

فوالدمردان.  به همه   محمد آزاد)اتحادیه کشوری آهن فروشان(: ضمن سالم 
کارخانجات تولیدی نمی توانند به مصرف کنندگان محصول خود را بفروشند و حتی به 
فروشندگان و عوامل توزیع نیز نباید به صورت خرده فروشی کاال بفروشند. لیکن چنانچه 
تمایل دارند دفتر فروش داشته باشند برابر ماده 91 قانون نظام صنفی مصوب شهریورماه 

1392 باید پروانه کسب از اتحادیه صنفی ذیربط اخذ نمایند. 

 سید رسول خلیفه سلطانی )انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران(:   امروز همه ما 
متعهدیم از ارائه هرگونه پیشنهاد راهگشایي در کمک به مدیریت شرکت های بزرگ و 
کوچک فوالدی دریغ نکنیم البته وقتی می خواهیم رویه ای را به شرکت هایی مثل فوالد 
مبارکه، ذوب آهن اصفهان، فوالد خوزستان پیشنهاد دهیم باید آنچنان باشد که بتواند همه 

را ازجمله سهامدار و وکیل و وزیر و... قانع سازد.

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

تحلیل بازار و تولید فوالد جهان 
در پایان سال 2015

 سید محمد رضا دانشگر 
کارشناس صنعت فوالد

تولید جهانی فوالد در ماه نوامبر 2015 ½
بنا بر آمار انجمن جهانی فوالد )WSA( تولید فوالد در ماه گذشته 
میالدی 126.۸میلیون تن بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 
درصد کاهش داشته است. الزم به ذکر است که تولید 11ماهه دنیا 
1465میلیون تن بوده است که نسبت به دوره مشابه قبل 1.2درصد 
کاهش داشته است. با توجه به روند فعلی، تولید فوالد خام جهان 
در سال 2015 به 1600میلیون تن خواهد رسید که 60 میلیون 
تن کمتر از تولید سال گذشته می باشد. بنابر این روند تولید فوالد 
جهان پس از چند سال افزایش پی در پی امسال کاهشی خواهد بود.

وضعیت کشورهای برتر تولید کننده فوالد در  ½
نوامبر 2015

چین، بزرگترین تولید کننده فوالد دنیا در ماه نوامبر امسال نیز 
کاهش تولید داشت. تولید این کشور در نوامبر  امسال 63.3 میلیون 
تن بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 1.6 درصد کاهش داشته 
معادل  نیز  ماهه 2015  فوالد چین در مجموع 11  تولید  است. 
در  کشور چین  می شود  گفته  است.  داشته  کاهش  درصد   2.2
دارد  بر مصرف  مازاد  تولید  تن  میلیون  حال حاضر حدود 100 
که این محصوالت را با قیمت های نازل روانه بازارهای بین المللی 
نموده است. علیرغم کاهش شدید قیمت های جهانی فوالد، تولید 
کنندگان چینی به جای کاهش تولید، کاهش هزینه ها و تعدیل 

نیروی انسانی را در دستور کار خود قرار داده اند.
تولید دومین فوالدساز بزرگ دنیا یعنی ژاپن ۸.74 میلیون تن بوده 
که نسبت به نوامبر گذشته 4.7% کاهش داشته و در مجموع 11 

ماه ابتدای 2015 نیز 5% افت کرده است.

اما اقتصاد نوظهور هند که در سال 2014 چهارمین تولید کننده 
مجموعا ۸2.1  تولید  با  میالدی  ماه 11  پایان  تا  بود  دنیا  فوالد 
میلیون تن فوالد خام در جایگاه سوم ایستاده و به نظر می رسد 
این وضعیت تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد. مجموع تولید 11 
ماهه هند نسبت به سال گذشته 2.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

آمریکا چهارمین تولید کننده فوالد جهان در ماه نوامبر امسال افت 
شدیدی را تجربه کرد و با 6.1 میلیون تن 15.6% کمتر از نوامبر 
2014 بود. مجموع تولید 11 ماهه این کشور نیز نسبت به سال 

گذشته 9.7% افت داشته است.
اما کشور ایران در نوامبر امسال 1.2۸ میلیون تن فوالد خام تولید 
کرد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.2 درصد کاهش داشته 
تن  میلیون  ایران 14.۸3  فوالد  ماهه  تولید 11  است. همچنین 
بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 1 درصد کاهش 

داشته است.

ظرفیت استفاده شده واحدهای فوالدی جهان ½
روند این شاخص همچنان منفی است. ظرفیت استفاده شده فوالد 
جهان چند ماهی است که زیر 70% قرار دارد و در ماه گذشته میالدی 
نیز باز هم افت کرد و از 6۸.3% به 66.9% رسید یعنی یک سوم کل 
ظرفیت فوالد دنیا خالی است و این عدد معادل 350 میلیون تن 
فوالد )بیش از 20 برابر تولید فوالد سالیانه ایران( می باشد. نکته 
قابل توجه این است که علیرغم کاهش قیمت های جهانی کشور 
چین حاضر به کاهش تولید خود نشده و همچنان سطح تولید خود 
را به اندازه سال 2014 حفظ نموده است. در عوض سعی دارد بوسیله 
دامپینگ قیمتها، مازاد تولید خود را به بازارهای جهانی تزریق نماید. 



لذا بیشتر ظرفیت هایی خالی در صنعت فوالد مربوط به کشورهایی 
مانند آمریکا، ژاپن، انگلیس، فرانسه، اوکراین و ترکیه است.

قیمت ها و شاخص های جهانی بازار فوالد ½
متوسط قیمت فوالدهای کربنی شامل ورق گرم و سرد، مقاطع و 
میلگرد در بازارهای مختلف دنیا )شامل آمریکای شمالی، اروپا، شرق 
آسیا، CIS و خاور میانه( در ماه گذشته میالدی با 15 دالر کاهش به 

زیر 500 دالر بر تن رسیده است. 

سنگ آهن وارداتی بنادر چین ½
یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت جهانی فوالد، نوسانات سنگ آهن 
جهانی است که مالك اصلی قیمت گذاری آن، قیمت سی اف آر 
وارداتی به بنادر بزرگترین وارد کننده سنگ آهن دنیا یعنی چین 
است. در ماه گذشته میالدی قیمت این  ماده اولیه به 40 دالر بر تن 

خشک یعنی حدود یک چهارم اوج قیمت ها در سال 2013 رسید.

½ )CIS( بیلت فوب دریای سیاه
قیمت بیلت فوب دریای سیاه پس از 2ماه افت و خیز در دسامبر 
امسال مجددا وارد روند کاهشی شد و به 247 دالر بر تن رسید. 
کشورهای اصلی تولید کننده شمش دریای سیاه یا CIS شامل 
روسیه، اوکراین، بالروس و قزاقستان هستند و  فرآیند تولیدیشان 
عمدتا کوره بلند می باشد. در حال حاضر مهمترین خریدار شمش 
دریای سیاه کشور ترکیه است سیاست آنها این است که به محض 
از  افزایش قیمت جهانی قراضه فوالدسازان ترکیه حجم بیشتری 

شمش دریای سیاه را جایگزین قراضه می کنند.

میلگرد صادراتی ترکیه ½
قیمت 325 دالر بر تن در اواخر دسامبر امسال پایین ترین قیمتی 
است که میلگرد صادراتی ترکیه در سه سال گذشته تجربه کرده 
است. شاخص میلگرد ترکیه یکی از مهمترین شاخصهای قیمت 
فوالد در منطقه خاور میانه است که همه روزه توسط موسسه معتبر 
Platts اعالم می شود. ترکیه با تولید 35 میلیون تن فوالد خام در 
چند سال اخیر در مقام هشتم دنیا بوده و بزرگترین صادر کننده فوالد 
منطقه محسوب می شود. صادرات فوالد ترکیه در سالهای اخیر بین 
1۸ تا 20 میلیون تن بوده است که ۸0 درصد آن به میلگرد و مقاطع 

طویل اختصاص دارد.



343434

داخلی

تحلیل ماهانه صنعت و بازار فوالد ایران
)دی ماه94( 

بازار محصوالت فوالدی داخل کشور
علیرغــم طوالنی شــدن انتظارها برای اجرایی شــدن برجام و لغو 
تحریم ها، هنوز امید به بازگشت رونق از بین نرفته است. اما از طرف 
دیگر دورنمای جهانی و داخلی صنعت فوالد حداقل در یکسال آینده 
خیلی خوشبینانه نیست. کاهش شدید قیمت سنگ آهن و انرژی و 
افت قیمت جهانی فوالد به کمتر از نصف قیمت های سال 2014 بازار 
داخل را در معرض تهاجم محصوالت فوالدی مازاد تولید کشور چین 

قرار داده و شرایط را برای تولیدکننده داخلی سخت نموده است. بر 
مبنای آخرین آمار انجمن جهانی فــوالد، تولید فوالد خام ایران در 
پایان ســال 2015 ثابت مانده است در حالیکه با افتتاح طرح های 
جدید فوالدی از جمله واحد 1.2میلیون تنی ذوب شرکت فوالد کاوه 
جنوب کیش، ظرفیت تولید فوالد خام کشور در پایان 2015 به بیش 

از 25 میلیون تن رسید.
در بازار مقاطع گرد، میلگرد ســایز متوسط در دو ماه گذشته حدود 

130تومان افت قیمت داشــت و در اوایل 
دی ماه به 1210تومان رسید. الزم به ذکر 
است آخرین باری که میلگرد در این سطح 
قیمت مشاهده شــده سال 1390 یعنی 

4سال پیش بوده است.

در همین جا بد نیســت نگاهی به قیمت 
میلگــرد در مناطق مختلف دنیا در اواخر 
دسامبر امسال )اوایل دی ماه( بیاندازیم. 
الزم به ذکر است که تفاوت قیمت میلگرد 
آمریکا با سایر نقاط جهان به علت تعرفه 
های باالی این کشــور روی واردات فوالد 

می باشد.
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بازار شمش و قراضه در داخل کشور
شــمش بیلت تولید داخل پس از اینکه چند هفته 
قیمت های زیر 1000 تومــان را تجربه کرد مجددا 
اندکی رشد کرد و در زمان تهیه این گزارش در اوایل 
دی ماه حدود 1020 تومان معامله می شد. در همین 
حال قیمت قراضه سنگین بار ویژه نیز با کمی بهبود 

به 670 تومان بر کیلوگرم رسید.

در خصوص تیرآهن نیــز روند نزولی قیمت این 
محصول در دو ماه گذشته ادامه داشت و تیرآهن 
1۸ ذوب آهن به 340 هزار تومان بر شاخه رسید. 
در هر صورت ضعف تقاضــا و روند نزولی قیمت 
محصوالت فوالدی در بازار داخل کشور هنوز ادامه 
دارد.  گفتنی است که تیتر روزنامه دولت در سوم 
دی ماه امســال، تک رقمی شدن تورم پس از 65 
ماه بود و اعالم شد که نرخ تورم نقطه به نقطه در 
پایان آذر ماه به 9.9 درصد رسید )عدد قابل تاملی 
است( و البته فعال بخشــی از  بار کاهش تورم را 

محصوالت فوالدی بدوش می کشند.

یکی از شاخص های مهم برای فوالدسازان به خصوص 
در  بخش نورد، فاصله قیمت میلگرد با شمش است. 
چنانچه این عدد به 150تومان و کمتر برسد از خط 
قرمز نورد کاران عبور کرده و در منطقه زیان قرار می 
گیرند. در اوایل دی ماه این شاخص حدود 190تومان 
بــود یعنی معادل پوشــش دادن هزینه ها به اضافه 
حداقل سود ممکن. نمودار زیر روند این شاخص را در 

یک سال گذشته نشان می دهد.
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گزارش و گفتگو

 آقای مهندس اجازه بدهیدگفتگو را از فوالد خوزستان 
شروع کنیم. گفته ها و شنیده ها از صادرات حدود یک میلیون 

تنی فوالد خوزستان از ابتدای سال جاری حکایت دارد. 
آمار صحیح اســت. آمارها نشان دهنده صادرات یک میلیون تنی 

این شــرکت در نه ماهه ابتدای ســال 94 است. 
البته فوالد خوزســتان از ســال 1370 که تولید 
خود را شــروع کرد در بازارهای صادراتی حضور 
فعالی داشــت و بازارهــای مناســبی را نیز در 
اختیــار گرفت. ولی پس از اعمال ممنوعیت های 
صادراتی در سال ۸9 تمامی این بازارها از دست 

رفت. فعاالن صادراتی بر این موضوع واقف هســتند که بازگشــت 
مجــدد به بازارهای صادراتی هزینه هــای چند برابری در پی دارد 
و این هزینه را هم صادرکننــده پرداخت می کند. بنابراین فوالد 
خوزستان از ابتدای سال 92 با بازاریابی های مجدد درصدد اتصال 
دوباره به شبکه بازرگانان و کارخانجات و مصرف 
کننده های نهایی بود تا توانســت به سطح مورد 
نظر خود برسد. اگرچه با توجه به اتفاقات گذشته 
این نگرانی وجود دارد که رفتارهای پیشــین و 
محدودیت هــای صادراتی دوباره اعمال شــود و 

تمام این هزینه ها و زحمات از بین بروند. 

عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته صادرات انجمن تولیدکنندگان فوالد در گفتگو با چیالن: 

راهی به جز صادرات نداریم
"حمایت دولت از صادرات فوالد" بدون تعیین "هیچ گونه جایزه صادراتی" جنبه عملی ندارد

مهندس بهمن تجلی زاده، معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان و عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران است که در 
حال حاضر ریاست کمیته توسعه صادرات انجمن تولیدکنندگان فوالد را بر عهده دارد. به دلیل موقعیت ممتاز شرکت فوالد خوزستان 
در تامین شمش مورد نیاز کشــور و البته دانش کارشناسی و مدیریتی ایشان، سال هاست که وی در بین فوالدی ها یک چهره موثر 
محسوب می شود. در این شماره از »چیالن« با این مدیر فوالدی به گفتگو نشستیم و ایشان از موقعیت فوالد ایران در بازارهای جهانی، 

لزوم حمایت های صادراتی و ضررهای ناشی از محدودیت صادرات سخن گفت.  

  پیمان مرادی

انجمن پیشنهادات الزم را 
برای توسعه صاردات فوالد به 
دولت ارائه کرده که مهم ترین 

آنها، اعطای بخشودگی 
مالیاتی به میزان 10 درصد 

ارزش صادرات و جوایز 
صادراتی است.
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 اما وزیر صنعت چندین بار اعالم کرده که صادرات به 
طور بلند مدت آزاد خواهد بود و از آن حمایت هم می شود.

بله اما الزم است حمایت دولت از صادرات جنبه عملی به خود بگیرد. 
یکی از حمایت هایی که دولت های خارجی در قبال صادرکنندگان  
صنعتی خود انجام می دهند، تخفیف های مالیاتی و جوایز صادراتی 
اســت. اما در حال حاضر در ایــران هیچ گونه جایزه صادراتی تعیین 
نشده و تنها اجازه صادرات به مجموعه ها داده شده است. در شرایط 
امروز بازار جهانی اگر جوایز صادراتی و حمایت های متناســب برای 
تولیدکنندگان کشــور درنظر گرفته نشود، قطعا پس از مدتی سیر 
نزولی صادرات را نه تنها برای فوالد بلکه برای سایر کاالهای غیرنفتی 

همان طور که االن در حال رخ دادن است، شاهد خواهیم بود. 
به شرایط بازارهای جهانی اشاره کردید. موقعیت رقابتی 

ایران در حوزه صادرات فوالد چگونه است؟
بایــد گفت که کشــورهای حوزه CIS یعنی اوکراین و روســیه 
صادرکننده عمده در حوزه شــمش فوالدی هستند و حرف اول 
در دنیا را می زنند. با توجه به اینکه این کشــورها توانایی تامین 
تمام مــواد اولیه مورد نیاز خود با اســتفاده از تکنولوژی های به  
روز و بومــی خود دارنــد، لذا بهای تمام شــده محصوالت تولید 
شــده آن ها در حداقل ســطح ممکن حفظ می شــود. عالوه بر 
این ها باید به تضعیف نرخ ارز این کشــورها در ســال های اخیر 
نیز اشــاره کرد که بعضا برنامه ریزی شده است و در قالب جنگ 
ارزها معنی پیدا می کند؛ باعث باال رفتن شرایط رقابت پذیری و 
بهبود توان صادراتی این کشــورها شده است. متاسفانه به دلیل 
هــم منطقه بودن با ایران، این مقاطــع با کم ترین هزینه  توانایی 
ورود به مرزهای کشــورهای همجوار را دارنــد. در مقابل باید از 
افت مزیت های تولید فوالد در ایران بگوییم. در شــرایطی که در 
ابتدای انقالب اسالمی، ایران کمتر از یک میلیون تن تولید فوالد 
داشــت، با اســتفاده از مزیت هایی که در اختیار داشت توانست 
ظرفیت تولید خود را به باالی 20 میلیون تن برساند. مزیت های 
صنعت فوالد ایران را انرژی، نیروی انســانی و سنگ آهن شامل 
می  شــدند. مزیت هایی که کم کم در حال ناپدید شدن هستند 
امــا در مقابل، این ویژگی ها در کشــورهای رقیب نه تنها حفظ 
بلکه بهبود هم پیدا کرده انــد. همین موضوع باعث کاهش توان 
رقابتــی و صادراتی ایران در عرصه فوالد شــده اســت. افزایش 
قیمت حامل های انرژی و بهای حقوق و دســتمزد نیروی انسانی 
و کاهش قیمت جهانی سنگ آهن باعث شده مزیت های اساسی 
صنعت فوالد ایران در گذشــته، االن در حال تبدیل شدن به ضد 
مزیت )disadvantage( قرار گیرند. در نتیجه باید به این نکته 
اذعان کرد که مولفه های رقابت روز به روز در حال سخت تر شدن 
هستند و از طرفی هم می دانیم که راهی به جز صادرات نداریم. 
برای دامن نزدن به بیکاری و برای اینکه اختاللی در فعالیت های 
مرتبــط صنعتی و غیر صنعتی در صنعت فوالد – مثل عوارض و 
مالیات شهرداری ها و سایر هزینه های اجتماعی– به وجود نیاید، 
باید مســیر تولید ادامه داشته باشــد و در این مسیر چون بازار 
داخلی در رکود به ســر می برد باید صادرات با قوت بیشــتری 

انجام پذیرد.
 با این اوصاف، پیشنهاد شــما برای توسعه بازارهای 

صادراتی فوالد ایران چیست؟
مدیران ایرانی بسـیار توانمند هسـتند. خوشـبختانه بـا توجه به تمام 

موانعـی که برشـمرده شـد، مجموعه هـای فوالدی بـا همتی مضاعف 
توانسـتند نزدیـک بـه دوبرابر سـال گذشـته صـادرات 
خـود را افزایـش دهنـد؛ آن هـم در شـرایط تحریم که 
هم بر پروسـه حمل و نقل و هم در فعالیت های بانکی 
و ارزی سـایه افکنده  و نه تنها ریسـک بلکه هزینه ها را 
هـم افزایـش داده بـود و هنـوز هم علی رغـم انتظارات 
ایجاد شـده برای گشـایش هـای آتی، ایـن محدودیت 
هـا وجـود دارد.   ولـی بـرای تـداوم و رشـد ایـن رونـد 
بـه حمایت هـای دولتـی بـرای رفـع حتی گوشـه ای از 
معضـالت مذکـور نیاز اسـت. در شـرایط دشـوار فعلی 

و بـا احتسـاب زیـان، بازارهایـی را بـرای خودمـان تعریـف کردیـم و 
بـه جـرات می گویـم کـه توانسـته ایم بازارهـا را نیـز تصاحـب کنیم. 
امـروزه فوالد ایرانی توانسـته در بسـیاری از مرزهـای دنیا جا بگیرد و 
قدم های اساسـی خـود را بردارد. در این شـرایط سـازمان های دولتی 
مـی تواننـد بـا پذیـرش نقـش کاتالیـزور خـود را وارد کنند تـا بتوان 
این شـرایط را تثبیت کرد و در عین حال توسـعه داد. برای نمونه در 
بحـث حمـل کاال به بندرگاه هـا، هیچ مزیتی برای کاالهـای صادراتی 
وجـود نـدارد و بعضـا کشـتی های وارداتـی در بندرگاه هـا در اولویـت 
هسـتند. دلیـل ایـن مسـئله هـم ایـن اسـت کـه واردات سـوددهی 
بیشـتری نسـبت به صـادرات دارد. در دو سـال گذشـته ضمن اینکه 
قیمـت شـمش و محصوالت فـوالدی به کمتـر از نصف رسـیده ولی 
در مقابـل هزینه های بندری کاالهای صادراتی افزایش داشـته اسـت. 
پـس بـه این سـئوال ایـن گونه مـی توان پاسـخ داد که اگر سیسـتم 
در همـه زمینـه هـا از صـادرات حمایـت کنـد، قطعا توسـعه و بهبود 

وضعیـت صادراتـی فـوالد را شـاهد خواهیم بود. 
آقای تجلی زاده، پیشــنهاد مشخص شما برای دولت 

در خصوص مشوق های صادراتی چیست؟
ارائه کوپن هایی که به صورت مستقیم به صادرکنندگان تعلق بگیرد 
و مستقیما به کمک آنها بیاید، بهترین پیشنهاد می تواند باشد. البته 
انجمن پیشنهادات الزم را در بسته خود ارائه داده که مهم ترین آن 
در این زمینه، اعطای بخشودگی مالیاتی به میزان 10 درصد ارزش 
صادرات است که در اکثر کشورهای دنیا هم رواج دارد و فقط این نوع 
حمایت صادراتی در چین به 12 تا 16 درصد می رسد. ضمن اینکه 
االن اکثر کشــورهای صادرکننده کاهش ارزش پول ملی خود را در 

دستور کار قرار داده اند تا از صادراتشان حمایت کنند.
و سوال پایانی اینکه چشم انداز فوالد در سال 2016 را 

چگونه می بینید؟
در بازارهای جهانی به نظر می رســد ســال 2016، سال تثبیت 
وضعیت فوالد باشــد ولی ایــن نباید به بهبــود وضعیت تعبیر 
بشــود. قطعا نوســانات قیمتی را در این صنعت شاهد خواهیم 
بود ولی مطمئنا این نوســانات عمیق نخواهــد بود چراکه دیگر 
حاشــیه ای برای تغییرات عمیق باقی نمانده اســت. با توجه به 
اینکــه قیمت های جهانی محصوالت فــوالدی در حال حاضر در 
ســطح قیمت تمام شــده یا حتی پایین تر از آن است و حتی در 
ســال گذشته 40 میلیون تن از ظرفیت تولید چین متوقف شده 
است، لذا ســال 2016 را سال گذار می توان دید و اگر بهبودی 
در انتظار باشــد از ســال 2017 اتفاق خواهد افتاد. در بازارهای 
داخلی هم به دلیل عدم تعرفه گذاری مناســب، بسیار وابسته به 

قیمت های جهانی خواهیم بود.

سال 2016 سال تثبیت 
وضعیت فوالد در بازارهای 

جهانی است ولی این نباید به 
بهبود وضعیت تعبیر شود.
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خان داداش پور در گفتگو با چیالن:

رکود صنعت فوالد 
در ایران عمیق تر از 

جهان است
12سال مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه، عضویت در هیات 
مدیره ذوب آهن اصفهان، 3سال مدیر طرح های توسعه شرکت ملی فوالد ایران، 
9سال مدیر فوالد و یک سال معاون صنایع معدنی ایمیدرو و 2سال مدیرعاملی 
شرکت ملی فوالد ایران برخی از ســوابق اجرایی و مدیریتی مهندس محمد 

خان دادش پور است که در این شماره از چیالن به گفتگو با وی نشستیم:
  پیمان مرادی

 جناب مهندس، رکــود کنونی صنعت فوالد را چگونه 
می بینید؟ 

اواخــر دهه 70 بحرانی در صنعت فوالد به وجود آمده بود که در آن 
ســالها آن را به دره مرگ تشبیه می کردند. رکودی که به تدریج و با 
گذشــت زمان از میان رفت. رکودی که االن درگیر آن هستیم و بر 
صنعت فوالد ایران و جهان سایه افکنده هم عمیق تر و هم طوالنی 
تر اســت و در ســال جاری میالدی و حتی ســال 2017 هم شاید 
ادامه داشته باشد.منظور آنست که رکود در صنعت فوالد به صورت 
سینوسی اتفاق می افتد.نکته دیگر این است که رکود کنونی فوالد 
کشور با رکود جهانی این صنعت گرچه دارای تشابه هایی است ولی 
تفاوت های اساسِی زیادی نیز باهم دارند. رکود بازارهای جهانی فوالد 
با کاهش قیمت انرژی و مواد اولیه همراه اســت در حالی که چنین 
شرایطی برای صنعت فوالد کشور برعکس است  چراکه نرخ انرژی و 

مواد اولیه برای تولید داخل افزایش هم داشته است.
 دولت در این شرایط چه کمکی می تواند بکند؟

طبعا دولت ها در مقاطع مختلف همیشه سعی بر آن داشته اند تا با 
روش ها و ابزارهای مختلف این بحران ها را مدیریت کنند. روش هایی 
که از طرف انجمن های صنفی و کارشناسان مختلف نیز توصیه شده 
اســت و در شــرایط رکود اخیر هم چند پیشنهاد توجه و استقبال 

بیشتری را متوجه خود کرده است. 
ابــزار اول افزایش تعرفه های محصوالت وارداتــی و نظارت بر ورود 
محصوالت فوالدی است. روشی که با پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران عملیاتی هم شــده اســت ولی به نظر می رســد میزان 
تعرفه های کنونی کافی نیست. به عالوه اینکه برخی با استفاده از تعرفه 
پایین فوالدهای آلیاژی اقدام به واردات محصوالت معمولی می کنند 
که نشــانگر عدم نظارِت جامع بر بحث واردات است. بنابراین یکی از 
راهکارهای پیشنهادی می تواند افزایش تعرفه ها و عوارض وارداتی و 
نگاه دقیق تر و مسئوالنه تر به ورود محصوالت فوالدی به کشور باشد.

ابزار دوم، استفاده از تسهیالت بانکی با نرخ بهره پائین تر برای بهبود 
شرایط و خالص شدن از وضعیت کنونی است. همانطور که می دانید 
بســیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی فوالد کشــور، خواستار 
تسهیالت هستند. چرا که در شرایط افت قیمت ها و تقاضای پایین 

بازار بسیاری از تولیدکنندگان با مشکالت اقتصادی مواجه شده اندو 
لذا تخصیص وام و یا استمهال معوقات بانکی می تواند راهکار دیگری 

توسط دولت باشد.
 چه راهکارهایی بــرای تولیدکنندگان می تواند قابل 

استفاده باشد؟
موضوعی که تولیدکنندگان باید آن را مد نظر قرار دهند و در شماره 
قبلی نشریه چیالن هم به خوبی به آن پرداخته شد؛ افزایش سیستم 
بهره وری واحدها یا کاهش هزینه های تولید است. مشاهده و بررسی 
سیستم ها و خطوط تولید کارخانجاتی مانند مبارکه نشان می دهد که 
استفاده از سیستم های به روز – چه تکنولوژیکی و چه مدیریتی- تا 
چه حد می تواند مقاوم در برابر بحران باشــد. کارخانجات و مدیران 
فوالدی باید در نظر داشــته باشند که چگونه سیستم را با موقعیت 
و شرایط بازار تطبیق دهند. در واقع با بهبود سیستم های بهره وری ، 
قیمت تمام شده محصوالت کاهش خواهد یافت و قدرت رقابتی شان 
بیش تر نمود پیدا می کند. بهبود این سیستم هم با چندین روش قابل 

دستیابی است: بهبود تکنولوژی، ارتقای سطح آموزش کارکنان و... 
گرچه باید گفت که هر تصمیمی باید با بررسی تمامی جوانب صورت 
بگیرد و استفاده از ابزارهای یادشده در تناسب با شرایط داخلی وضع 
شود. برای نمونه، تعدیل نیروی انسانی کارخانجات ابزاری است که در 
علم اقتصاد و مدیریت هم از آن به عنوان راهکارهایی برای مواجهه با 
بحران ورکود استفاده می شود ولی نباید از یاد ببریم که چنین روشی 
در کشورهایی استفاده می شــود که سیستم بیمه  کامل و جامعی 

داشته باشند.
 آیا صادرات می تواند راهکاِر مناسبی در چنین وضعیتی 

باشد؟
با توجه به پتانسیل های صادراتی محصوالت فوالدی ایران که قابلیت 
رقابت در عرصه بازارهای جهانی را دارند، می  توان صادرات را یکی از 
راهکارهای بهبود وضعیت تولیدکنندگان دانست اما صادرات در شرایط 
کنونی نیازمند حمایت های بیشتری می باشند. توجه به سیاست های 
صادراتی کشــورهایی مانند چین یــا اوکراین)دامپینگ محصوالت 
فوالدی( نشــان می دهد که برای حضور در بازارهای خارجی باید به 

طور ویژه  از تولیدکنندگان صادراتی حمایت به عمل آورد.
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  مریم رحیمی

 پر کردن جای ترکیه در بازار فوالد عراق
مدیرعامل مجتمع فــوالد صنعت بناب در خصــوص برنامه های تولید و 
صادراتی خود در شــرایط رکود بازار به خبرنگار چیالن گفت: در شــرایط 
فعلي که بازار فوالد روز هاي خوشــي را نمي گذراند، مجموعه فوالد بناب 
نیز از رکود حاکم بي تاثیر نبوده و در تولید و فروش کاهش چشــمگیري 
داشــته است و در بحث صادرات نیز، دستیابي به پیش بیني هاي قبلي در 
خصوص بازارهاي هدف در کشورهاي همجوار به سبب شرایط بین المللي و 
شرایط درگیري با جنگ هاي داخلي این کشورها محقق نشده است ولي از 
فرصت پیش آمده و شرایط حاکم بر روابط ترکیه و عراق و کم شدن نسبي 
حضور تولید کنندگان ترکیه اي در بازار عراق  مي توان جهت حضور و نفوذ 
بیشــتر در این بازار استفاده نمود و در این راستا اقدامات و رایزني هایي در 

حال انجام است.

تنوع بخشــي به محصوالت، تولید فوالدهــای آلیاژي، تامین 
نیازهاي فوالدی کشورهای همسایه

علیزاد شهیر در راستای کاهش بهای تمام شده محصوالت این شرکت اظهار 
داشت: برنامه هاي آتي این مجتمع براي کاهش هزینه هاي تولید با استفاده 
از پتانسیل هاي موجود، تکمیل طرح هاي توسعه و نهایتاً کاهش بهای تمام 
شــده محصوالت تولیدي با بهره گیري از بهره وري در تولید و سایر منابع، 
بهبود خطوط تولید و ارتقای تکنولوژي تولید در راســتاي افزایش کمي و 
کیفي محصوالت تولیدي، اصالح ساختار سازماني در راستاي تقویت بنیه 
نیروي انساني و ارتقاي دانش مدیران، مسئولین و کارکنان، تنوع بخشي به 
محصوالت تولید و تمرکز بیشــتر بر روي تولید محصوالت آلیاژي با ارزش 
افزوده باالتر و برنامه ریزي براي تولید نیاز هاي کشــور هاي همسایه مانند 
تیرآهن هاي سبک و نیمه سنگین و میلگرد هاي خاص در دستور کار قرار 

داده شده است.

 تنظیم بازار و جلوگیری از بازارشکنی 
این مدیر فوالدی یکی از مهمترین مشکالت صنعت فوالد ایران ایران را عالوه 
بر رکود حاکم بر بازارهــاي داخلي و کاهش تقاضا، پایین بودن تکنولوژي 
خطوط تولید و باال بودن قیمت تمام شده محصوالت و افزایش بدون برنامه 
و بي رویه صدور پروانه هاي بهره برداري دانست و گفت: ایجاد بیش از حد 
کارخانه هاي تبدیلي فوالدي مجموعا داراي ظرفیتي چندین برابر نیازهاي 
مصرف داخلی در شرایط فعلي مطلوب نیست.وی توضیح داد: این شرکت ها 
به دلیل نداشتن سرمایه در گردش کافي جهت تأمین مواد اولیه، وابسته به 
منابع محدود داخلي بوده و در راســتاي حفظ سیستم خود جهت افزایش 
فروش و ماندگاري در بازار راه حل تخفیف و پائین کشیدن قیمت را پیش رو 
گرفته اند که در شــرایط حاضر این امر باعث تسریع در سیر نزولي قیمت 
فوالد کشور شــده است و همچنین عدم وجود اتحادیه یا سازمان مستقل 
و قدرتمند براي کنترل ظرفیت و ســهمیه بندي و قیمت گذاري فوالد که 

برنامه اي مدون داشته باشند باعث شــده است که شرکت هاي نامبرده با 
حذف پارامترهاي کیفي و عدم ارائه فاکتورهاي رسمي و فرار مالیاتي، اقدام به 
کاهش بي رویه قیمت نمایند، که این رویه منجر به تشدید کاهش قیمت و 
فشار مضاعف بر صنایع و شرکت هاي پایبند به استاندارد داخلي و بین المللي 

گردیده است.

راهکارهایی برای رفع موانع تولید فوالد
مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب در گفت و گو با »چیالن«، پیشنهاداتی 

برای رفع موانع واحدهاي تولیدکننده بخش خصوصي فوالد نام برد.
تشکیل اتحادیه صنایع فوالد برای کنترل قیمت ها و میزان عرضه  «

و تقاضا و رسیدگی به تخلفات تولیدکنندگان
افزایــش تعرفه هــاي واردات محصوالت تمام شــده فوالدي از  «

کشــور هاي خارجي و حالت برعکس آن برای واردات مواد اولیه، 
مواد کمکی و قطعات یدکی

ارائه بســته اي حمایتي کاهش هزینه هــاي انرژي و ارائه جوایز  «
صادراتي

ارائه تســهیالت با درصد پایین جهت فرایند خرید قراضه و مواد  «
اولیه از کشور هاي خارجي

ارائه تســهیالت براي رفع تمرکز تولید گندله و آهن اسفنجي از  «
جنوب و جنوب شرق کشور به شمال و غرب

بهسازي جاده ها و خطوط ریلي و کاهش هزینه هاي حمل و نقل «
فعالیت هرچه بیشــتر اتاق هاي بازرگاني جهت احیای بازارهاي  «

از دست رفته در اثر تحریم ها به منظور افزایش صادرات و ایجاد 
بازارهاي جدید

اصالح قوانین ملي و بانکي و افزایش تضامین سرمایه گذاري جهت  «
افزایش تمایل به سرمایه گذاري خارجي

ارائه تســهیالت براي ایجاد کارخانجات تولیدکننده محصوالت  «
داراي کمبود در داخل کشور مانند انواع ریل ها و مقاطع سنگین 

و فوالد هاي آلیاژي و...

مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب در گفت و گو با چیالن:

سیر نزولي قیمت فوالد را 
کنترل کنیم

مهندس بابک علیزاد شــهیر، مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب در گفت و گو با »چیالن« با اعالم این خبر که مجتمع فوالد بناب 
داراي هفت خط نورد گرم با ظرفیت ساالنه 2میلیون و 400صد هزار تن در سال و دو خط ذوب و تولید شمش با ظرفیت600هزار تن در 
ســال است، به خبرنگار ما گفت: در نه ماهه ابتدای سال، کمتر از 20 درصد ظرفیت نامی تولید داشته ایم. وی در ادامه دغدغه تولید، 

فروش، صادرات و تنظیم بازار در بخش خصوصی فوالد را مطرح کرد.
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آقای دنیانور، مثل اینکه شما به تازگی موفق شده اید به 
صادرات شمش بپردازید، لطفا راجع به فعالیت های اخیر صادراتی 

فوالد جنوب توضیحاتی بفرمایید.
بله همان گونه که اشــاره فرمودید دو بازار عمان و پاکستان را هدف قرار 
داده ایم. پاکستان خود یکی از تولیدکنندگان فوالد در منطقه است اما تعدادی 
از کارخانجات نوردی این کشور در نزدیکی مرز ایران را بازار هدف قرار دادیم 
و طی مذاکراتی سازنده توانستیم محموله هایی را در یک ماه و نیم گذشته 
صادر کنیم که این روند ادامه دارد و هفته ای 500تن به پاکستان تحویل داده 
می شود. همچنین در آذر ماه هم موفق شدیم با یکی از تولیدکنندگان نورد 
عمان به توافق برسیم و برای اولین بار )توسط بخش خصوصی( از طریق 
حمل و نقل دریایی محموله ای به ارزش 1000تن شــمش را در سه پارت 
به این منطقه صادر کردیم. امیدواریم این مســیر برای سایر تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان هم هموار شــود تا بتوانند در بازارهای صادرات هم حضور 

فعالی داشته باشند. 
شما چه کشورهایی را مناسب برای بازاریابی و فروش 

محصوالت فوالدسازان ایرانی می دانید؟
همان طور که می دانید در سال 88 و 89، پتانسیل تولید و مصرف فوالد ایران 
22 میلیون تن بود که تنها 15 میلیون تن تولید داشــتیم ولی در حال حاضر 
این رقم به 17 میلیون تن رسیده است. براساس سند چشم انداز 1404 باید 
به 54 میلیون تن تولید فوالد برسیم در حالیکه تنها توان مصرف 30 میلیون 
تن را در اختیار داریم و مابقی تولیدات باید در جهت صادرات باشــد. ارتباط با 
کشــورهایی مانند عراق و افغانستان که عوامل تولید فوالد را به  طور کامل 
در اختیار ندارند، باعث می شود تا بتوان از آن ها به عنوان بازار هدف یاد کرد. 
قطعــا هم مجموعه های تولیدکننده مقاطع طویل و تخت در غرب و جنوب 
کشور توانایی صادرات به عراق را خواهند داشت. مجموعه های تولیدی شرق 

و مرکزی هم توان حضور در بازارهای افغانستان دارند.
چقدر کیفیت محصــول را در عرضه بــه خارج موثر 

می دانید؟
مهم ترین موضوع و پیش نیاز صاردات، کیفیت محصوالت است که باید مدنظر 
قرار بگیرد. مجموعه ما با ایجاد یک آزمایشگاه مرکزی برای ارتقای کیفیت 
محصوالت توانست در این بازارها حضور مناسبی داشته باشد. کوره  های القایی 
دارای تقاط ضعف مختلفی است که یکی از آنها مبحث عنصرسازی در فوالد 
است. کنترل کربن و فسفر در شمش های تولیدی کوره های القایی نکته قابل 

تاملی اســت و قبل از اینکه وارد صادرات شویم با راه اندازی یک آزمایشگاه 
مرکزی اسپکترومتر و کوانتومتر مدرن را نصب کردیم و اول کیفیت را اولویت 
قرار دادیم و طبعا با ادامه همین مسیر می توان به آینده صادرات خوش بین بود. 
مهمتریــن موانع صادراتی که ســد راه تولیدکنندگان 

داخلی است را چه مواردی می دانید؟
مشکالتی در بخش صادرات فوالد داریم. اول اینکه تجربه ای که من دارم 
این است که گمرک ما اصال صادرات محور نیست و بالعکس واردات محور 
است. وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر باعث وجود مشکالت زیادی در 
امر صادرات شده است. نکته دوم، دستورالعمل ها و بخش نامه هایی است که 
از طرف سازمان توسعه و تجارت ابالغ می شود که بعضا این مقررات دست و 
پاگیر اشتباهات فاحشی دارند. برای مثال در سال های 88 و 89 بسیار تالش 
کردیم که جلوی صادرات قراضه را به خاطر استراتژیک بودن این محصول 
بگیریم اما بر اساس برنامه توسعه، امکان جلوگیری صادرات وجود نداشت. با 
وجود این محدودیت با تالش انجمن و همکاران توانستیم در کمیسیون ماده 
یک، عوارض صادرات قراضه را از 30 به 70 درصد افزایش دهیم ولی در متن 
بخشنامه سازمان یک اشتباه وجود داشت که قراضه و شمش حاصل از قراضه 
را مشمول کرده بود. اوال امکان تشخیص اینکه شمش از قراضه به دست آمده 
به این راحتی میسر نیست و ثانیا شمش محصول دارای ارزش افزوده است و 
نباید عوارض صادراتی از آن اخذ شود. موضوع دیگری که در عرصه بازاریابی 
و فروش در بازارهای بین المللی وجود دارد، وجود کشوری مثل چین است که 
با ظرفیت تولید باال و قیمت تمام شــده پایین و حمایت دولتی، و مازاد تولید 
100میلیون تنی برای عرضه در منطقه(، توانایی رقابت پذیری زیادی را کسب 
کرده  است و از این منظر، رقیب قدرتمندی در عرصه صادراتی است. بنابراین 
اینها نشان می دهند که چه مشکالتی بر مسیر صادرات سایه افکنده است و 
دولت باید واقعی و نه شــعاری این مشکالت را رفع کند که متاسفانه کاری 
نکرده است. مثال دولت به راحتی می تواند با سازوکارها و ابزارهای مختلفی 
که در اختیار دارد )مانند اوراق مشارکت یا یوزانس(، مسیر صادرات را تسهیل 
کند. همچنین نکته ای که می توان آن را از بالقوه به بالفعل در آورد موضوع 
زیرساخت های ما در بخش حمل و نقل است که با توجه به نزدیکی بازارهای 
عراق و افغانستان می توان از آن بهره برد. البته به این شرط که هم روی قیمت 
تمام شده و هم کیفیت محصوالت بیشتر کار کنیم تا بتوانیم قدرت رقابتی خود 
را باال ببریم. در نهایت اینکه دو راه حل عمده برای نجات واحدهای تولیدی در 
دوران رکود وجود دارد: اول، کاهش بهای تمام شده و دوم، تالش برای حضور 

در بازارهای صادراتی و بین المللی.

تجربیات و مشکالت صادرات فوالد در 
گفت و گوی چیالن با احمد دنیانور:

گمرک در ایران 
صادرات محور نیست

مجموعه فوالد جنوب به عنوان اولین شرکتی که کوره  های القایی را 
وارد بخش ذوب کرد، در راستای توسعه و کشف بازارهای صادراتی به صادرات 
شمش به کشورهای عمان و پاکستان پرداخت. در این خصوص با مهندس احمد 
دنیانور، مدیرعامل محترم مجتمع فوالد جنوب و عضو انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران به گفت  گو نشستیم. دنیانور در این نشست از تجربه صادراتی خود 

در بخش خصوصی و موانع صادراتی فوالد کشور سخن به میان آورد.
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مهندس کیوان جعفری طهرانی عضو هیئت مدیره و رئیس امور بین الملل 
انجمن تولید کنندگان سنگ آهن و مشاور بین الملل خانه اقتصاد در گفتگو با 
»چیالن« با بررسی دقیق چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده 
فوالد جهان به خبرنگار ما گفت: آمارها نشانگر این است که چین به عنوان 
بزرگترین مصرف کننده مواد فلزی و فوالد در جهان با مشکالت اقتصادی و 
کاهش رشد اقتصادی مواجه شده است. هر چند معتقدم کاهش رشد اقتصادی 
چین داوطلبانه بوده و برنامه بلندمدتی برای جهش بعد از سال 2020 خواهند 
داشت. اما به هر حال به نظر می رسد که فعال تا سال 2018 رشد اقتصادی 

چین بین 6 و 7 درصد در نوسان خواهد بود. 
وی در ادامــه در خصوص تأثیری که کاهش رشــد اقتصادی چین بر بازار 
جهانی خواهد داشت خاطرنشان کرد: مطمئنا این موضوع بر سایر صنایع هم 
تاثیر خواهد داشــت. چنانکه بنا به دستور شی جین پنگ رئیس جمهور چین، 
فوالدسازهای چینی که دولتی هم هستند باید مستقال خود را سرپا نگه دارند 
و طبعا کاهش تولید هم در این مسیر جا خواهد داشت؛ همان طور که کاهش 
تولید فوالد چین از اوایل ســال 2015 شروع شده بود. البته بر اساس دستور 
جدید ایشان، فوالدسازهای چینی موظفند تا پایان ژانویه سال 2016 و قبل 
از آغاز تعطیالت عید شکوفه های چین در 7 فوریه، نسبت به افزایش تولید 
حداکثری خود و رســاندن ظرفیت کارخانجات از 50% به 100% با تمام توان 
اقدام نمایند تا قبل از پایان سال قمری چینی سقف تولید تعریف شده در برنامه 

5 ساله محقق گردد.
کاهش تولید در مقابل افزایش ظرفیت سالیانه تولید 

فوالد
جعفری طهرانی در ادامه گفت: اگر آمارها را بررسی کنیم، متوجه می شویم در 
سال 2014 میزان تولید فوالد چین 823 میلیون تن بود در حالی  که ظرفیت 
تولید فوالد چین در همان سال نزدیک به 950 میلیون تن بوده است. جالب 
اینجاست که برنامه چین این بود که تولید خود را در سال 2015به 811 میلیون 
تن برساند و در عوض صادرات خود را افزایش دهد. این در حالی است که در 
سال 2014 رقم صادراتی چین حدود 80 میلیون تن و در سال 2015 برنامه 
شان برای صادرات تا سقف 90 میلیون تن پیش بینی شده است. همچنین بر 
اساس اطالعاتی که منتشر شده است، چین در سال 2016 تولید خود را بین 
795 الی 800 میلیون تن، سال 2017، بین 775 الی 780 میلیون تن و سال 
2018 تولید فوالد چین بین 745 الی 750 میلیون تن برنامه ریزی شده است. 
اما نکته جالب اینجاست که چین درصدد است همزمان با کاهش تولید فوالد،  
ظرفیت تولید فوالد خود را 3 الی 5 درصد سالیانه باال ببرد. در واقع چین در پی 
آن است تا ظرفیت تولید خود را تا سال 2020 به یک میلیارد و 200 میلیون تن 
برساند. این تحلیلگر اقتصادی افزود: بنابراین کنار هم گذاشتن این روند نشان 
می دهد که چین ســال به سال تولید فوالد خود را کاهش داده اما در مقابل 
به دنبال تحکیم زیربناها و ساختار صنعت فوالد خود است و به دنبال افزایش 

ظرفیت تولید تا سال 2020 است. 
چرایی کاهش تولید فوالد چین

جعفری طهرانی در پاسخ به این سوال که دالیل این کاهش تولید چیست؟ به 

خبرنگار چیالن گفت: نباید فراموش کنیم که هو جینتائو رئیس جمهور سابق 
یک تکنوکرات شبه لیبرال بود که دو دوره 5ساله این سکان را برعهده داشت 
و پایه گذار جهش اقتصادی و رســیدن به رقم باورنکردنی 14.2 )چهارده و 
دو دهم( درصدی رشــد اقتصادی در ســال 2007 و 10.6 )ده و شش دهم( 

درصدی در سال 2010 بود. 
ایشان با ملغی کردن قانون مالکیت کمونیستی چین – که  داشتن امالک و 
اموال متعدد ملکی برای افراد و خانواده آن ها خالف بود- و دستور به کاهش 
عمر مفید سازه های فلزی از 10 به 7 سال، نیاز به فوالد را در کشور باال برد. 
هرچند که این حرکت منجر به انباشت حجم زیادی از آهن قراضه شد و بنا بر 
پیش بینی ها از سال 2018 به بعد چین بزرگ ترین مصرف کننده آهن قراضه 
)25 درصد و قابل افزایش تا 50 درصد( خواهد بود و در کنار آن مصرف سنگ 

آهن خود را بعد از سال 2018 سال به سال کاهش خواهد داد. 
علت اصلی این موضوع نیز سیاســت های کنترل آلودگی هوا در شهرهای 
صنعتی چین و بویژه در اســتان فوالدخیز هبه می باشد. چین برای کنترل 
آلودگی هوا برنامه ریزی کرده است که مشابه ترکیه بیشتر از آهن قراضه به 
جای سنگ آهن در تولید فوالد خود استفاده نماید که این مهم از سال 2018 

به بعد اجرا می گردد.
وی افزود: اما سیاست های انقباضی شی جین پنگ و برگرداندن عمر سازه های 
فوالدی به 10 سال و بازگرداندن قانون مالکیت کمونیستی، باعث شد تا نیاز 
فوالدی چین با توجه به کاهش ساخت و سازها کاهش پیدا کند. در کنار این 
باید به لغو قانون تک فرزندی بعد از 36 سال اشاره کرد که نشانگر پیش بینی 
افزایش جمعیت 300 میلیونی چین تا سال  2035 و رسیدن به جمعیت حدود 
یک میلیارد و 670 میلیون نفری می باشد. آگر قانون تک فرزندی برداشته 
نمی شد، در طول 20 ساله آینده جمعیت چین فقط با 90 میلیون نفر افزایش 
مواجه می گشت. همه اینها توانمندی و عدم بحران جدی و الینحل در اقتصاد 

چین را بیان می کنند. 
آینده اقتصاد و بازار فوالد چین

جعفری طهرانی با اشــاره به قانون بودجه چین و قیمت جهانی نفت گفت: 
چین همیشــه به دنبال مازاد بودجه اســت به طوری که ازنیمه سال 2014 
تا نیمه ســال 2015 و بدنبال کاهش شدید قیمت نفت ، چین با حدود 270 
میلیارد دالر )ارزش صادرات نفت ایران در همین بازه زمانی حدود 27 میلیارد 
دالر بود( مازاد  بودجه مواجه شد و همین سرمایه در صنایع نظامی و صنایع 
Hi-Tech و فوالدهای کیفی و آلیاژی استفاده شد. بنابراین بازهم آمارها و 
پیش بینی ها نشان می دهند که تا قبل از سال 2025 )بنا به گفته آمریکایی ها 
2027( چین رتبه اول اقتصادی در دنیا را در اختیار خواهد گرفت و به نظر می 
رسد چین به دنبال این است تا انرژی ها و منابع خود را ذخیره کند. جعفری 
طهرانی در خصوص روند بازار در سال 2015 و پیش بینی بازار در سال جدید 
میالدی گفت: سال 2015 با تمام مشکالتی که در حوزه معدن، صنایع معدنی 
و فوالد وجود داشــت به پایان رسید که شاهد نوسانات و سقوط ارزشی بازار 
اکثر بخش های این حوزه بودیم؛ سال 2016 هم طبعا دنباله روی همین روند 

خواهد بود.

در گفت و گوی »چیالن« با جعفری طهرانی 
تحلیل شد

بررسی تحرکات چین 
در حوزه فوالد
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به گزارش چیالن به نقل از روابط عمومی فوالد مبارکه، در این مراسم دکتر 
سبحاني تولید انبوه ورق هاي آجدار در ناحیه فوالدسازي و نورد پیوسته سبا را 
یک موفقیت ملي خواند و گفت: برمبناي راهبردهاي مدیریتي در فوالدمبارکه، 
درست در لحظه اي که سایر فوالدسازان به گونه اي از حرکت باز ایستاده اند 
و درست در زماني که تقاضاي بازار کمتر از ظرفیت خطوط تولید فوالد مبارکه 
بود فرصتي دست داد تا ما با هدف ایجاد ارزش افزوده باالتر و بیشتر در خطوط 

تولید این ایده ها را عملیاتي کنیم.
سبحانی توضیح داد: در همین رابطه سه کار نمونه و شاخص اتفاق افتاد که 
یکي از آنها راه اندازي سیســتم گاززدایي درکــوره RH-TOP بود و موفق 
شدیم، ورق هاي نورد ســرد با کاربرد در صنایع خودرو سازي تولید کنیم که 
امروز مفتخر هســتیم اعالم کنیم، کل نیاز خودروسازي هاي ایران خودرو و 
سایپا را فوالدمبارکه تأمین مي کند این درحالیست که قباًل فوالد مبارکه فقط 
ورق هاي داخلي این خودروسازي ها را تأمین مي کرد و ورق هاي رویي را از 
خارج کشور وارد مي کردیم ولي امروز تمامي این ورق ها از محل فوالد مبارکه 

تأمین مي گردد.
رئیس انجمن تولید کنندگان فوالد افزود: دومین کاري که در این راستا صورت 
گرفت این بود که سیستم گوگردزدایي از فوالد مذاب را راه اندازي نمودیم و این 
کار ما را قادر کرد تا ورق هاي مورد نیاز تولید لوله هاي صنعتی و گاز ترش با 
استاندارد گرید X60-65-70 را براي اولین بار در کشور در فوالد مبارکه تولید 
کنیم که البته این محصوالت نیز وارداتي بود و در مرحله سوم هم تولید ورق 
آجدار را در دستور کار قرار دادیم که از سال 92 این کار شروع شد و امروز به 

بهره برداري رسید. 
وی خاطر نشان کرد: وقتي بازار خرید محصوالت فوالدي داغ بود ما امکان 
و فرصت آزمون و خطا براي انجام این ســه کاربزرگ را نداشتیم ولي اکنون 
در شــرایط  فعلي این فرصت فراهم شــده است و با انجام مطالعات اولیه و 
ســرمایه گذاري مناسب برروي خطوط تولید و ماشین سنگ زني این کار به 
صورت آزمایشي و پس از تولید اولین کالف که آن هم مطابق با استانداردهاي 

جهاني بود آغاز شد.
مدیر عامل فوالد مبارکه افزود: پیش از اینکه فوالدمبارکه در ناحیه سبا تولید 
انبوه ورق هاي آجدار را آغازکند ما در کشور شاهد تولید اندکي از این محصول 

به صورت پانچ و البته غیراستاندارد بودیم ولي محصول تولیدي در ناحیه سبا 
مطابق با استاندارد DIN اروپا است و نه تنها قابل صادرات به همه بازارهاي 
جهاني اســت بلکه در داخل کشــور هم می  توان بدون نیاز به واردات از این 

محصول استفاده کرد.
دکتر سبحانی در خصوص ظرفیت و میزان تولید این محصول در خط سبا و 
ظرفیت وکشش بازارهای داخلی و خارجی تصریح کرد: هر چقدر صنعت در 
کشور ما در بخش  های مختلف پاالیشگاهي و پتروشیمي، کشتي سازي و ... 
توســعه یابد، امکان تولید این محصول هم وجود دارد به نحوی که بنابر نیاز 
سنجی صورت گرفته هم اکنون بین 100 تا 200 هزار تن ورق آجدار در کشور 
مورد نیازاست که این میزان به راحتی در خط سبا قابل تولید است. ضمن اینکه 
ظرفیت خط سبا در فازی که در حال کار است 750 هزار تن در سال است اما 
با توسعه  های مدنظر و درحال اجرا در این ناحیه، ظرفیت این خط تا سال آینده 
به 1/5 میلیون تن می رسد و چنانچه بازار کشش داشته باشد ما می  توانیم با 
تخصیص 50 درصد ظرفیت این خط به تولید ورق آجدار، ساالنه 750 هزار تن 

از این نوع محصول را تولید کنیم.
وی در خصوص ارزآوري این محصول خاطر نشان کرد: به طورمیانگین اگر 
ســاالنه مصرف داخل را در کمترین حد خــود 100هزار تن فرض نمائیم و 
تولیدات این خط را جایگزین واردات کنیم، ســاالنه حدود 50 میلیون دالر 

صرفه  جویی ارزی برای کشور صورت می  گیرد.
طبق این گزارش، دکتر کرباسیان رییس هیئت عامل ایمیدرو در این مراسم در 
جمع کارکنان فوالد مبارکه ضمن افتخارآمیز بودن این تولید و موفقیت فوالد 
مبارکه در بیشــتر حوزه ها، به مزیت  های تولید در کشور پرداخت و گفت: در 
حوزه فوالد ما به منابع عظیم گازی و معدنی و نیروی انسانی خالق و مبتکر و 
با تجربه دسترسی داریم. ضمن اینکه در حوزه معدن اکتشافات جدید را مد نظر 
قرار داده ایم و برای آن سرمایه  گذاری کرده  ایم و اگر بعضاً با کمبود سنگ آهن 

مواجه بوده  ایم این به خاطر کمبود اکتشافات بود.
رییــس هیئت عامل ایمیــدرو تصریح کرد: فوالد مبارکــه به عنوان تولید 
کننده بیش از 50درصد فوالد کشــور باید در همه زمینه ها اعم از تولید انواع 
محصوالت، ارائه الگو برای کاهش قیمت تمام شــده، کاهش مصرف آب و 

صدور دانش فنی به سایر صنایع کشور پیشتاز باشد.

خط تولید انبوه ورق آجدار در ناحیه فوالدسازي 
و نورد پیوســته ســبای فوالد مبارکه اصفهان 
در آذر ماه ســال جاری با حضور دکتر مهدي 
کرباســیان معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، 
دکتر سبحاني مدیر عامل فوالد مبارکه به صورت 
رسمی افتتاح شد و دکتر سبحانی ابراز امیدواری 
کرد که در آینده شاهد تولید سایر ورق های ویژه 

در خطوط تولید فوالد مبارکه باشیم.

دکتر سبحانی خبر داد:

50میلیون دالر صرفه جویی ارزی 
 ارمغان تولید ورق آجدار 
در فوالد مبارکه
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گام های اولیه ذوب آهن اصفهان برای تولید ریل
 به گزارش »چیالن«، اولین گام مهم براي حل مشــکل مذکور در 
ایران، توســط ذوب آهن اصفهان برداشته شد و این شرکت در دهه 
گذشته توانســت این محصول استراتژیک را تولید کند که به دلیل 
عدم برخورداري از استانداردهاي مورد نیاز براي قطارهاي پرسرعت، 
 با استقبال مواجه نشد. در واقع محصول ذوب آهن، ریل U33 بود در 
حالي که راه آهن جمهوري اسالمي نیاز به ریل UIC60 داشت. همین 
امر موجب شد ذوب آهن مجموعه اقداماتي را براي تولید ریل مطابق 
استانداردهاي جهاني آغاز کند و حتي در سال ۸6 مسئوالن راه آهن 
و این شرکت فوالدي یک موافقتنامه برای تولید ریل امضا کردند ولی 
این طرح به دالیل مختلف که مهمترین آن میل به واردات ریل بود، 
عقیم ماند. مهمترین گام براي تولید ریل مطابق استانداردهاي معتبر 
بین المللی توسط ذوب آهن اصفهان در تیرماه سال 93 و در حضور 
سه وزیر برداشته شــد. در روز 5 تیرماه سال گذشته با حضور وزیر 
صنعــت،  معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي و وزیر راه 
وشهرسازي، طي آیین ویژه اي، تفاهم نامه تولید ریل بین ذوب آهن 

اصفهان و راه آهن جمهوري اسالمي ایران به امضاء رسید.

گذری بر تولید ریل در جهان و پیشتازی چین!
17 کشــور در دنیا ریل تولید مي کنند که بــا راه اندازی پروژه ریل 
ذوب آهن،  ایران نیز به عنوان  هجدهمین کشور به این جمع اضافه 
مي شود.  بیشترین حجم تولید ریل در دنیا متعلق به کشور چین با 

حدود 550هزار تن ریل در سال است. کشورهایی مانند ژاپن، آمریکا، 
اتریش، فرانسه، لهستان، ایتالیا، چین و... از جمله تولید کنندگان ریل 
در دنیا محســوب مي شوند. چین بزرگترین تولید کننده فوالد دنیا 
است. اگر یک میلیارد و 600 میلیون تن فوالد دنیا را در نظر بگیریم، 
حدود نصف آن در چین تولید می شــود. این کشور به طور کلي در 
زمینه تولید محصوالت فوالدی پیشرفت داشته و جزو گروه های اول 
اســت که ریل نیز از جمله آنهاست. کشور چین به علت اینکه یک 
کشور بسیار وسیع است در توسعه خطوط ریلي و مترو  توسعه خوبی 

داشته است. 

استاندارد تولید ریل در جهان و ایران
  هم اکنــون معتبرتریــن اســتانداردهای تولید ریل، اســتاندارد
DIN EN 13674-1 و فیش UIC 860  می باشند.  استاندارد اروپایي 
DIN EN 13674-1  بــراي تولید و تحویل ریل هاي راه آهن با وزن 
بیش از 46 کیلوگرم در هر متر و توسط کمیته استانداردهاي آهن و 
فوالد تدوین شده است. فیش UIC 860 نیز عنوان سندی است که 
اتحادیه بین المللي راه آهن ها )UIC( جهت تبیین شرایط فني تولید 
ریل هاي راه آهن با وزن بیشــتر از 35 کیلوگرم در هر متر منتشــر 
  EN13674( می نماید. ریل ذوب آهن تحت باالترین استاندارد جهانی
نسخه  2011  اروپا ( تولید می شود. در این راستا در خط تولید ریل 
ذوب آهن دســتگاه های مدرنی برای انواع تســت های غیر مخرب 
آلتراســونیک، ادي کارنت و لیزر نصب گردیده است. درخواست  راه 

 از زماني که صداي سوت قطار براي اولین بار در ایران به 
صدا درآمد و حمل و نقل ریلي آغاز شد بیش از یک قرن مي گذرد 
اما خود کفایي در این صنعت، هنوز با چالش هایي مواجه است که 
تولید ریل، یکي از مهمترین آنهاســت. کارشناسان حمل و نقل 
ریلــی اعتقاد دارند که پیمانکاران ایرانی مي توانند ســاالنه تا 
1000کیلومتر خط آهن احداث کنند اما در کنار مشکالت مالی، این 
کمبود ریل اســت که دست و پای پیمانکاران را برای تحقق این 
هدف بسته است که با تولید ریل در ذوب آهن اصفهان عالوه بر 
تامین ریل  مورد نیاز کشور از واردات ساالنه دست کم 100 هزارتن 

ریل نیز جلوگیري می شود.

جدیدترین گزارش »چیالن« از تولید ریل ملی

سرانجام تولید ریل در 
ذوب آهن اصفهان

 علي حسین غریبي
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آهن جمهوری اسالمی ایران برای  ریل ابعاد 12 و 24 متر بوده  و ریل 
مترو نیز 1۸ متر است. ذوب آهن توان تولید فراتر از آن را دارد و ریل 

را به صورت کامال یک تکه تا طول 36 متر تولید می کند. 

میزان مصرف و واردات ریل در خطوط ریلي ایران
به طور کلي، مصرف ریل در هر سال، برپایه میزان بازسازي خطوط و 
احداث خطوط جدید مي باشد. متداول ترین ریل هاي مورد استفاده 
در خطــوط راه آهن پروفیل هاي UIC54 و UIC60 مي باشــند. با 
توجــه به اینکه هر متر ریل UIC60حــدود 60 کیلوگرم وزن دارد. 
راه آهن براي هر کیلومتــر ریل گذاري، نیاز به حدود 120 تن ریل 
دارد. ریل مورد نیاز، عمدتاً از کشورهاي روسیه، چین، هند و شرکت 
هاي آلماني و اتریشي Thyssenkrupp و Voestalpine وارد شده 
اســت. نگاهي به آمار واردات در سال هاي گذشته و نیز روند توسعه 
خطوط ریلي طي ســال هاي اخیر، نشان مي دهد که میزان احداث 
خطوط جدید ریلي به طور میانگین حدود250 کیلومتر در ســال و 
میزان بازســازي خطوط حدود 150 کیلومتر در ســال )در مجموع 
400 کیلومتر در سال( بوده است. براي دستیابي به اهداف چشم انداز 
بیست ساله سرعت بازسازي و احداث باید بیش از چهار برابر شود که 
عملکرد گذشته، آن را دور از دسترس مي نمایاند. اما در صورت برنامه 
ریزي مناسب تر، پیش بیني افزایش دو برابري یعني ۸00 کیلومتر در 
سال واقع گرایانه تر خواهد بود. بر این پایه با توجه به میانگین قیمت 
ریل )بین 1000 تا 1100 دالر بر تن(، پیش بیني مي شود که ایجاد 
خط تولید ریل در ذوب آهن اصفهان ساالنه از واردات دست کم 100 
هزار تن ریل و خروج 100 میلیون دالر )معادل 300 میلیارد تومان( 

ارز از کشور جلوگیري نماید.

ایمنی و شرایط زیست محیطي تولید ریل 
 شــرایط فني تولید ریل در ذوب آهن به گونه اي است که به هیچ 
عنوان ایجاد آالیندگي نمي کند. تجهیز کوره در نورد 650 برای تولید 
این محصوالت مورد توجه اســت که سوخت و ساز آن با ترکیب گاز 
طبیعی، کک و هوا است و با احتراق آنها شمش گرم می شود. نسبت 
به گذشته هیچ تغییراتی بر روی کوره انجام نمی شود، تجهیزاتی که 
اضافه می شود صرفاً سه قفسه جدید، سیستم ها و تجهیزات کنترل 
ریل است. در این کارگاه سیستم های غبار گیر نیز اضافه شده است 
که بهبود شرایط زیست محیطی را نیز در بر دارد. عالوه بر آن تولید 
ریل موجب توســعه حمل و نقل ریلي مي شود که به عنوان حمل 

و نقل ســبز در دنیا شناخته شده است و مصرف سوخت در این 
بخش حدود یک هفتم حمل و نقل جاده اي است. در واقع 

حمل و نقل ریلي، برابر با هر تن باري که حمل 
مي کنــد، از آلودگي 

مي کاهد و حدود پنجاه برابر از جاده ایمن تر است. 
 تولید ریل در ذوب آهن اصفهان خوشبختانه در شرایطي صورت مي 
گیرد که دولت یازدهم نیز بر توسعه حمل و نقل ریلي تأکید ویژه دارد 
و موضوع مهمتر،  تأکید بر توسعه حمل و نقل ریلي در سیاست های 

کلی برنامه ی ششم توسعه است.

 فرآیند تولید فوالد ریل در ذوب آهن اصفهان
 ذوب آهــن اصفهـــان با استفـــاده از امکانات موجــود در بخش 
فوالدسـازي و تأمیـن و بهـره برداري از تجهیزات جدید، به فناوری 
تولید فوالد ریل دســت یافته و موفق به تولید این فوالد منطبق با 

الزامات استانداردهای تولید ریل گردیده است.
 فوالد ریل به سبب نوع و موقعیت مصرف،  شرایط خوردگي و سایش، 
و انواع تنشهاي دینامیکي وارده، جزء فوالدهاي کیفي محسوب شده 
و نیازمند فرآیند تولید دقیق و عملیات متالورژي ثانویه می باشــد. 
تولید فوالد ریل با اجرای پروژه های بهسازي، نوسازي و مدرنیزاسیون 
تجهیزات و نیز بهبود فرآیندهاي تولید میسر گردیده است. از جمله 
این اقدامات می توان به انجام بهبود شرایط تولید چدن مذاب در کوره 
بلند، احداث واحد گوگرد زدایی، بهســازی و نوسازی سیستم های 
گاززدایی در خالء )V.D(  و کوره پاتیلی)L.F(  ، تأمین دستگاه  های 
اندازه گیری میزان هیدروژن در مذاب و ایجاد شــرایط نوین فناوری 
تولید فوالد اشاره کرد. همچنین عالوه بر امکان تولید شمش ریل در 
ایستگاه های ریخته گری فعلی، ایستگاه جدید ریخته گري مداوم با 
اســتفاده از آخرین تجهیزات و تکنولوژی های روز دنیا در حال راه 

اندازی می باشد.
این تجهیـــزات به مرور و همـــزمان  با تکمیـل طراحـی و اجرای 
فونداسیون ها در حال نصب است. پیشرفت پروژه در حال حاضر بیش 
از 70 درصد بوده و مطابق برنامه ریزی های انجام شده در اواخر سال 
جاری، ریل ملی مطابق با استانداردهای بین المللی تولید خواهد شد. 

بازرسي ها و آزمون ها
 ذوب آهن اصفهان  نسبت به تأمین تجهیزات مورد نیاز و فراهم آوری 
دانش فني الزم جهت انجام  بازرسي ها و آزمون ها اقدام نموده است. 
بازرســي ها و آزمون ها در دو بخش کنترل فرآیند تولید و کنترل 
انطباق مشخصات فني محصول ریل تولید شده با استاندارد مرتبط 

انجام می پذیرد. 
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به گزارش »چیالن«، دپوی محصــوالت فوالدی ایران از حدود 
200 هزار تن در ســال 92 به مرز3 میلیون تن در دی ماه سال 
جاری رسیده اســت و خبرها از بیشتر شدن دپوی محصوالت 
فوالدی حکایت دارد که نیازمند تدابیر ویژه ای برای این موضوع 
است که شاید بخش عمده ای از راه حل این بحران در مدیریت 
ورودی و خروجی گمرکات کشــور قابل دستیابی باشد! در این 
خصوص دکتر کرباســیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ضمن نگرانی شــدید اظهار کرد که چرا با وجود انبار شدن سه 
میلیون تن از تولیدات امسال واحدهای فوالدسازی کشور، تاکنون 

حدود 2.7 میلیون تن فوالد وارد کشور شده است؟ 
رئیس مجمع نمایندگان اصفهان به عنوان استانی که قطب تولید 
فوالد کشور است ضمن تایید خبر فوق اعالم کرد: رکود صنایع 
استان اصفهان را فرا گرفته است و فوالد مبارکه که پیش از این 
یکی از صنایع پویای کشور به شمار می رفت با چالش روبرو شده و 
مقداری از تولیدات آن انبار شده است. سید ناصر موسوی الرگانی 
افزود: از ســوی دیگر ذوب آهن اصفهان با رکود بیشتری مواجه 
شــده و دچار چالش های بسیاری بوده و مقدار زیادی آهن انبار 
کرده است.وی ادامه داد: صنایع استان اصفهان در حال حاضر به 
دلیل رکود فلج شده اند و دولت باید بسته حمایتی خروج از رکود 
برای تمام صنعت گران و نه فقط برای خودروسازان در نظر گیرد 

تا هم چرخه اقتصاد بچرخد و هم باعث ایجاد اشتغال شود.
سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد، 
ضمن هشدارآمیز بودن این مسئله در آخرین روزهای پاییز سال  
جاری اعالم کرد: هم اکنون یک میلیون و 150 هزار تن محصول 
در انبــار فوالد مبارکه و700 هزار تن محصــول در ذوب آهن 
اصفهان در انبارها دپو شــده است. در مجموع 2.7 میلیون تن 
محصول در انبارهای فوالدسازان دپو شده که این رقم در حالت 
عادی تنها 200 هزار تن بوده اســت. وی بهترین راهکار برای 

کاهش دپوی کارخانجات فوالدی در شــرایط رکودی را توجه 
ویژه به بازارهای صارداتی می داند. خلیفه ســلطانی همچنین 
با اشاره به شــرایط بد تولیدکنندگان تصریح کرد کرد: حاشیه 
ســود فوالد مبارکه از 32 به 1۸ درصد در ســال جاری رسیده 
اســت. حاشیه ســود ذوب آهن اصفهان منفی 34 درصد شده 
اســت و حاشیه سود فوالد خوزستان 7 درصد و فوالد خراسان 
هم 3درصد شده است و به طور متوسط حاشیه سود فوالدسازان 
یک درصد است، یعنی بازده صنعت فوالد کشور در نیمه نخست 
امسال یک درصد بوده است! رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد 
نیز در این خصوص خاطر نشــان کرد: در شرایطی که تقاضای 
مصرف فوالد به حداقل خود رســیده اســت و تولیدکنندگان 
فوالد نیز برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حفظ 
اشــتغال مجبور به تولید و انبار کردن تولیدات خود آن هم تا 
سقف مشخصی هستند، دولت باید با اســتفاده از ابزارهای در 
دســترس و کارآمد خود به کمک این بخش مهم اقتصاد کشور 
بیاید. دکتر بهرام ســبحانی بر فوریت اقدام دولت تاکید دارد و 
مکانیزم افزایش تعرفه واردات و اعطای مشــوق های صادراتی 
از محل درآمد حاصل از تعرفه را مناسب ترین و عملیاتی ترین 
راهکار برای کاهش موجــودی کارخانجات فوالد تا زمان رونق 
صنعت می داند. حمید رضا فوالدگر، رئیس کمیسیون حمایت از 
تولید مجلس شورای اسالمی نیز معتقد است در شرایط فعلی که 
رکود داخلی سبب شده پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای 
کمتری در کشور صورت گیرد و به تبع آن موجودی کارخانجات 
فوالدی هم افزایش پیدا کند، باید با اعطای مشــوق های موثر 

صادرات را افزایش داد. 
به نظر می رســد برای این بحران صنایع فــوالدی باید مبادی 
وارداتی و صادراتی را با هم دید و بســته جدیدی برای تحریک 

تقاضا تعریف کرد تا فوالد بیشتر از این خاك نخورد!

 دپوی گسترده فوالد نیازمند 
 کنترل واردات و 
تسهیل صادرات 

انبار شدن حجم عظیمی از محصوالت فوالدی که ریشه در رکود عمیق بازار فوالد دارد به نگرانی شدید تولیدکنندگان، دولتمردان 
و نمایندگان مجلس دامن زده است و راهکارهایی همچون تحریک تقاضا، جلوگیری از سیل واردات از طریق تعرفه گذاری مناسب 

و تسهیل صادرات محصوالت مازاد را نیازمند است.

رنج نامه دپو

 احمد عسکری
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 متاسفانه در حال حاضر بازار فوالد در کشور 
ما تقریبا یک بازار نیمه ورشکسته است و وضعیت 
اصال مناسب نیست. عالوه بر کارخانجات فوالد 
را  نیروهایشان  ما هم  آهن  معادن سنگ  حتی 

اخراج کره اند یا در حال تعدیل نیرو هستند و با 
این اوضاع و احوال شرایط مناسبی را برای آینده 

فوالد متصور نیستیم .
البته در حال حاضر  بازار مسکن و یا سایر بازارهای 
مصرف کننده فوالد تعطیل است لذا به همین 
دلیل نیز شاید بیش از نیاز داخل تولید داشته 
باشیم  و امکان صادرات وجود دارد ولی اگر بازارها 
فعال باشد قطعا برای نیاز داخل نیز کمبود داریم 
و نمی توانیم صادرات فوالد داشته باشیم. طبیعتا 
با قوانینی که داریم و همچنین سیاست هایی که 
دولت دنبال می کند، ما مجبوریم که نیاز داخلی  
را رفع کنیم و در کنار آن نیز  به صادرات نگاهی 

داشته باشیم. 
در خصوص مشوق های صادراتی نیز بایدگفت 
اگر دولت برای صنایع با بخشنامه های هرروز و 

هرساعت سنگ اندازی نکند قطعا بهترین مشوق 
دولت  است.  داده  فوالد  صادرکنندگان  به  را 
صادرکنندگان  برای  که  موانعی  و  تعرفه ها  با 
برای صادرات  ما  باعث شده که  است  گذاشته 
حرفی برای گفتن نداشته باشیم و بودجه کشور 
نیز وابسته به نفت باشد. دولت باید به قول هایی 
که در  حمایت از صنعت فوالد می دهد عمل 
از  را  این مسئله  بارها در کمیسیون  ما  کند و 
دست اندارکان و مسئوالن اجرایی خواسته ایم. 
نیز  قبلی  به همان مشوق های  صادرکنندگان 
راضی هستند اما متاسفانه همان قول و وعده و 
وعیدها نیز محقق نمی شود و صادر کننده  به 
گونه ای همواره  با بخشنامه های جدید سردرگم  
می شود و ترجیح می دهد که از میدان بیرون 

برود.  

باشیم  داشته  بیشتری  صادرات  هرچه  ما   
طبیعی است که رشد اقتصادی مان نیز خوب 

تا  کنیم  تالش  باید  جهت  این  از  و  می شود 
صادراتمان نه تنها در حوزه فوالد بلکه در سایر 
بخش ها را نیز زیاد کنیم. برای اینکه حجم صادرات 
را افزایش دهیم باید بسترهای آن را فراهم کنیم و 
بسته های تشویقی را به صادرکنندگان ارائه دهیم.

در حال حاضر قیمت جهانی فوالد پایین است و 
رکود اقتصادی موجود در کشور نیز به این مسئله 
دامن زده که مصرف داخلی نیز پایین آمده است 
و این وضعیت برای صنعت فوالد اصال مناسب 
نیست. براساس برنامه ای که در کشور داریم باید 
صنایع تبدیلی فوالد را بیشتر کنیم که ۸ طرح 
انداز  نیز در همان راستا است و چشم  فوالدی 
20ساله نیز  به گونه ای است که ما بتوانیم حداقل 

20 میلیون تن در سال صادرات داشته باشیم و 
اگر ما با برنامه جلو رفته بودیم  باید در حال حاضر 
عالوه بر  تامین نیاز داخل  صادرات نیز داشتیم اما 

متاسفانه ما از برنامه بسیار عقب هستیم.
ما باید تدابیری برای کسانی که امکان صادرات 
را دارند بیندیشیم به طور مثال به هر کسی که 
ارز در زمینه صادرات فوالد به کشور وارد می کند 
مشوقی داده شود و معافیت های مالیاتی برای 
آنها در نظر گرفته شود. قطعا اگر وزارت صنعت 
و دولت در این بخش ها نیاز به همکاری مجلس 
داشته باشد ما حمایت می کنیم کما اینکه  تا 
االن نیز به برنامه های وزارتخانه و دولت در این 

بخش ها کمک کرده ایم.  

از  یکی  که  صادرات  های  حوزه  همه  در   

ضرورت های کشور است، راههای مختلفی برای 
تسهیل صادرات وجود دارد که باید دولت و وزارت 
صنعت درباره آنها تدبیر کند و فرصت فراهم کند 
و با مشوق های صادراتی در صادرکنندگان ایجاد 

انگیزه کند. 
در واقع دولت باید با کم کردن هزینه های صادراتی 
از جمله هزینه های گمرکی و با  ایجاد فرصت 
در کشورهایی که خواهان فوالد ما هستند  به 
صادرکنندگان انگیزه دهد و آنها را برای صادرات 
حمایت کند. درست است که در حال حاضر وارد 
کننده فوالد هستیم اما این توانایی را نیز داریم 
که با توجه به معادن غنی و بهره برداری مناسب 

از آنها در طول زنجیره فوالد به صادرکننده فوالد 
تبدیل شویم . البته ما در حال حاضر با صادرات 
سنگ آهن نشان داده ایم که توانایی صادرات را 
داریم اما این نوع صادرات را درست نمی دانیم زیرا 
معتقدیم که می توانیم به نحو شایسته و با تدبیرتر 
نسبت به صادرات سنگ آهن پس از فرآوری و 

تولید محصوالت با ارزش افزوده عمل کنیم.
تمام تالش ما در مجلس این بوده است که دولت 
اما  کنیم  یاری  بخش  این  در  صنعت  وزارت  و 
متاسفانه مشکالتی در بحث صادرات فوالد وجود 
دارد که تا این مشکالت حل نشود امکان صادرات 

نیست.  
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 آقای موذن زاده، با توجه به شرایط 
جهانی، پتانســیل هــای صادراتی فوالد 

کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
با توجه به شــرایط و قیمت های جهانی کنونی، بازار 
صادراتی چندان برای تولیدکنندگان داخلی مناسب به 
نظر نمی رسد. سال گذشته نائب رئیس انجمن آهن 
و فوالد چین در ایران گفت که از تولید ۸62 میلیون 
تنی خود، 750 میلیون تن جهت تامین داخل کشور و 
مابقی جهت صادرات مصرف می شود. دوستان فوالدی 
اگر به این مسئله توجه می کردند، می توانستند شرایط 

را تحلیل و پیش بینی کنند. 
اگر صنعت فوالد چین تحلیل شود، متوجه می شویم 
که زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب 
و قدرت صادراتی باالی این کشور باعث قدرت گرفتن 
این کشــور در بازارهای بین المللــی و صادراتی فوالد 
شده اســت. به عبارت دیگر داشتن ذهنیت صادراتی 
باعث پیشــی گرفتن این کشــور در این عرصه شده 
اســت. در حالی که اگر شرایط کشور خود را مشاهده 
کنیم، می بینیم که نه تنها زیرساخت ها فراهم نیست 
بلکه اکثریت واحدها هم هیچ استراتژی برای صادرات 

نداشته اند. در واقع تنها در مواقع رکود و بازار نامناسب 
داخلی، مباحث صادراتی بر ســر زبان ها می افتد. روند 
سینوســی در آمار صادرات هــم گویای همین حرف 
اســت؛ به طوری که بعضا میزان صادرات صعودی و 
گاهی نزولی بوده است. در حالی که اگر واقعا هدف را 
بر توسعه بخش صادرات داریم و خواهان حضور فعال 
در عرصه  بازارهای جهانی هستیم، باید هر سال شاهد 

روند رو به رشد در این قسمت باشیم. 

فکر نمی کنید برای تحقق این رشد مستمر، 
نیاز به مشوق های صادراتی است؟

به هر حال اکثریت تولیدکنندگان خواهان مشوق ها و 
جایزه های صادراتی هستند. این مشوق ها تنها جنبه 
حمایتی دارند و تولیدکنندگان باید متکی به تولید به 
صرفه و کاهش بهای تمام شده تولیدات برای افزایش 
توان رقابتی خود در بازارهای جهانی باشــند. با وجود 
رقبایی مانند چین، روســیه و اوکرایــن در بازارهای 
جهانی، تنها با افزایش کیفیت، کمیت و کاهش قیمت  
تمام شده است که می توان توان رقابتی را باال برد و در 
صورت نبود توان رقابتی باید ظرفیت تولیدات را کاهش 

داد، همان کاری که ترکیه انجام داد.

از طرفی می تواند این گونه مســئله را 
مطرح کرد که تــوان رقابتی و صادرات 
کارخانجات فوالد زمانی افزایش می یابد 
که قیمت تمام شده باال از طریق اعطای 

مشوق ها کاهش یابد.
ببینید، صادرات زمانی بهبود پیدا می کند که قیمت ها 
رقابتی شود و هزینه های تولید کاهش و کیفیت را 

افزایش دهید. استراتژی فوالد چین نشان می دهد که 
پیش رفتن به سوی کیفی گرایی در این برهه می تواند 
راهگشــا باشــد. باید فوالد کیفی تولید و صادر  شود، 
کاری که بائو اســتیل  با صادرات ورق کیفی خود به 
مرسدس بنز انجام می دهد. االن وقتی در بخش فوالد 
آلیاژی کشور، محصول رقابتی تولید نمی شود متوجه 

می شویم که در عرصه فوالد کیفی چقدر عقبیم.
صحبت کردن از مشــوق ها و جوایــز صادراتی برای 
صنعت فوالد در شــرایطی که دولت امــروز توان آن 
را نــدارد و همچنین توانمندی رقابتی فوالد ایران در 

بازارهای جهانی ناکافی است.  

بهترین راهکار توسعه صادرات 
فوالد تشکیل کنسرسیوم 

صادراتی است
 با توجه به شــرایط افت اقتصاد جهانی و کاهش 
تقاضای داخلی ناشــی از عدم فعالیت بازارهای عمده 
مصرف فوالدی در حوزه عمران و ســاختمانی و بعضا 
صنعتــی و همچنین کاهش تقاضــای جهانی فوالد، 
کشورهای پیشرو در صنعت فوالد و غول های بزرگ 
فوالدی در صدد کاهش تولید محصوالت خود برآمده 
اند. در حوزه داخلی نیز عمده تولیدکنندگان فوالدی با 

مازاد تولید و کاهش تقاضای بازار مواجهند.
همه ایــن عوامل افت قیمت محصــوالت فوالدی را 
تشــدید نموده و به دنبال آن عرضــه صادراتی فوالد 
تحت الشعاع قرار گرفته اســت و تنها گزینه، کاهش 

قیمت تمام شــده همراه با بهبود کیفیت مستمر در 
عرصه تولید می باشد. در چنین شرایطی بهره گیری 
از توانمندی هــای صادراتی فوالد کشــور می تواند 

راهگشای شرکت های فوالدی باشد.
ایران با داشتن تجارب باال در حوزه تجارت بین الملل و 
نیروهای مستعد و با دانش و دسترسی سهل الوصول به 
آب های آزاد با وجود زیر ساخت های فعلی و تکمیل 
آن ها، امکان توســعه صادراتی در صنعت فوالد را دارا 
می باشدکه بهترین گزینه اجرای ساختاری آن یعنی 
شکل گیری کنسرسیوم صادراتی ذینفعان فوالد است.

و امــا در خصوص توســعه صادرات و مشــوق های 
صادراتی ذکر چند نکته ضروری است:

رکود فراگیر اقتصادی کشور و کاهش تقاضای  «
بازار فوالد در پی رکــود پروژه های عمرانی و 
ســاختمانی  واحدهــای فوالدی را بــا مازاد 
تولید  و کمبود نقدینگی مواجه ســاخته که 
این وزارتخانه با رصد مســتمر شــرایط بازار و 
عملکرد تولیدکنندگان فوالدی تالش می نماید 
با تغییرات تعرفه ای مشکالت را تعدیل نماید. 
محدودیت و کنتــرل ورود محصوالت فوالدی 
مشــابه تولید داخلی با افزایــش تعرفه های 
وارداتی به همراه اعمال بسته های ویژه حمایت 
از صادرات فوالدی نقش چشمگیری در کنترل 
و مدیریت بحران داشته است. با این  حال اکثر 
واحدهای خصوصی تولید فــوالد با باال بودن 
قیمت تمام شده تولید روبرو بوده  و هم چنان 
امکان حضــور در بازارهای داخلی و خارجی را 
که از قبل هم نداشــته اند کماکان ندارند و با 
ادامــه این روند بیم آن می رود که رکود فعلی 

عمیق تر گردد.
با اتفاقاتی که بعضا طی یک سال اخیر ناشی از  «

سوء استفاده بعضی تجار در بحث واردات بعضی 
محصوالت فوالدی از طریق بداظهاری گمرکی 
صورت پذیرفته که به موقع شناسایی و افزایش 
حقوق ورودی کاال ها برای تصویب  از وزارتخانه 
به دولت اعالم گردید، به این ضرورت رسیدیم 
که برای به حداقل رســاندن تخلفات گمرکی 
و کمک به شــناخت بهتر ارزیابان گمرك در 
مبادی ورودی بهتر است با هماهنگی انجمن 
فوالد در همکاری و اعزام کارشناســان خبره با 
گمرکات نهایت هماهنگی برای کنترل و ارزیابی 
کاالهای وارداتی صورت پذیــرد حتی اگر در 
قالب تامین نیرو از سوی ذینفعان باشد. بررسی 
تعرفه های محصوالتی که تولید مشابه داخلی 
دارند نیز به صورت مستمر و همواره انجام می 

شود و باید ادامه دار باشد.
همچنان بهتر است نسبت به حذف عوارض صادراتی 
محصوالتی که در داخل با مازاد تولید روبرو هســتیم 
اقدام  و در قالب یک بسته حمایتی، مشوق های ویژه 
صادراتــی برای فعاالن و صادرکنندگان در نظر گرفته 
شــود. تزریق منابع بانکی ارزان قیمت با اعمال دوره 
تنفس مناسب در جهت جبران کمبود نقدینگی برای 
تولیدکنندگان و برای صادرات توسط ذینفعان از دیگر 
آیتم های مهمی است که باید در بسته گنجانده شود. 
بدیهی است در این بسته باید به راهکارهای قابل اجرا 
با پشتوانه عملیاتی از طرف دستگاه های ذیربط ورود 
نمود تا همه ذینفعان مشارکت جدی و مسئوالنه داشته 

باشند.  

محمد 
فاطمیان

مدیر کل دفتر 
امور صنایع 

معدنی وزارت 
صنعت، معدن 

و تجارت

مشاور معاون اول رئیس جمهور در گفتگو با 

زیرساخت صادرات فوالد 
فراهم نیست
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در شرایط رکود بازار داخلی حمایت از 
صادرات فوالد در اولویت قرار گیرد 

روز  جهان  کنونی  اقتصاد  در  صادرات  اهمیت   
به روز در حال افزایش است به طوری که امروزه در 
بسیاری از کشورهای صاحب قدرت در عرصه اقتصاد 
دنیا نظیر چین، برنامه ریزی های اقتصادی و حتی 
سیاسی و بین المللی با هدف افزایش صادرات انجام 
می شود. همین نگاه به مقوله صادرات هم باعث 

شده که اقتصاد چین به لحاظ حجم و اندازه باالتر 
از آمریکا در رتبه اول جهان قرار گیرد. حتی کاهش 
عمدی ارزش یوآن که حاشیه های فراوانی برای چین 
داشت هم ناشی از همین نگاه ویژه به صادرات است، 
نگاهی که درسایر کشورهای دنیا نیز غالب شده به 
هدف  با  خود  پولی  واحد  ارزش  کاهش  که  طوری 
به  اند و  قرار داده  را در دستور کار  توسعه صادرات 
اند. فوالد  آغاز کرده  را  ارزی  تعبیری جنگ جهانی 
ارزی یکی  این جنگ  در همه کشورهای حاضر در 
است. مشوق های  ترین کاالهای صادراتی  اصلی  از 
بی حد و حصر چین برای صادرات فوالد که واکنش 
های ضددامپینگ کشورها را به همراه داشته است، 
نشان دهنده اهمیت فراوان صادرات فوالد در سطح 
ممتاز  موقعیت  به  توجه  با  هم  ایران  در  است.  دنیا 
جغرافیایی کشور عزیزمان و همچنین نیاز کشورهای 
منطقه به فوالد، فرصت بسیار مناسب برای صادرات 
قیمت  با  بتوانیم  آنکه  شرط  به  دارد  وجود  فوالد 
محصوالت صادراتی بقیه کشورها به ویژه چین رقابت 
کنیم. این رقابت زمانی میسر خواهد بود که بهای تمام 
کنونی  در شرایط  یابد.  کاهش  ایران  در  فوالد  شده 
ایران  متاسفانه وضعیت برعکس است. نرخ بهره در 
نرخ  است.  از 5 درصد  در چین کمتر  و  30 درصد 

سنگ آهن و انرژی در چین نزولی و در ایران افزایشی 
است. صادرکنندگان چینی مشوق های فراوان دارند 
و در ایران هیچ! با این اوصاف هنر فوالدسازان ایرانی 
بوده است که بیش از 2 میلیون تن صادرات داشته 
ایم. تصور کنید که در این شرایط رکودی بازار داخلی 
فوالد، اگر این میزان صادرات هم انجام نمی شد، چه 
بر سر تولیدکنندگان فوالد کشور می آمد؟ در همین 
شرایط فعلی کارخانجات فوالد به ویژه نوردی ها یا 
تعطیل کرده اند و یا با حداقل ظرفیت فعالیت می 
برود که  به گونه ای پیش  اگر وضعیت  کنند؛ حال 
حجم  شدن  سرایز  نباشد،  انجام  قابل  هم  صادرات 
ورشکستگی  ای جز  نتیجه  داخلی  بازار  به  صادرات 
بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی و بیکاری 
خیل عظیمی از هموطنانمان  نخواهد داشت. بنابراین 
بسیار الزم و ضروری است که دولت محترم به سرعت 
تدابیری اتخاذ کند که فوالد ایران بتواند در بازارهای 
صادراتی منطقه توان رقابت داشته باشد. ارائه جوایز 
صادراتی به نحوی که در قیمت تمام شده موثر باشد، 
باید هر چه سریعتر به مرحله اجرا برسد چرا که اگر به 
موقع از صادرات فوالد کشور حمایت نشود، بازارهای 
صادراتی کنونی هم از دست تولیدکنندگان فوالد ایران 

خارج خواهد شد. 

تداوم صادرات فوالد نیازمند مشوق های 
صادراتی است 

هیچ  بر  کشورها  اقتصاد  در  صادرات  اهمیت   
کسی پوشیده نیست. همه دولت ها در تمام کشورها 
تالش خود را می کنند که صادرات را افزایش دهند. 
برای تحقق این هدف هم از ابزارهای متفاوتی استفاده 
مالیاتی  های  معافیت  کشورها  برخی  در  می کنند. 
می دهند و در برخی دیگر جوایز نقدی. اما متاسفانه 

در کشور ما از ابزارهای حمایتی برای افزایش صادرات 
استفاده مناسبی نمی شود. در شرایط کنونی بازار فوالد 
که تقاضا به شدت کاهش یافته است، یکی از موثرترین 
راهکارها برای بهبود وضعیت تولید و کاهش موجودی 
انبار کارخانجات، صادرات است. به عبارت دیگر وقتی 
دولت منابع الزم برای تحریک تقاضا در بازار داخلی را 
ندارد الزم است تولیدات داخلی را به سمت بازارهای 
صادراتی سوق بدهد. البته صادرات فوالد با وجود رقبای 
سرسختی مثل چین چندان هم آسان نیست. دولت 
چین از طرق مختلف سعی می کند بهای تمام شده 
محصوالت صادراتی خود را کاهش دهد از جمله اینکه 
12 تا 16 درصد بخشودگی مالیاتی می دهد، 50 درصد 
یارانه نرخ بهره تسهیالت به صادرکنندگان فوالد این 
کشور اعطا می کند، 50 درصد هزینه حمل از کارخانه تا 
مرز صادراتی را به صورت یارانه پرداخت می کند و انواع 
و اقسام مشوق های صادراتی دیگر که باعث افزایش 
توان رقابتی محصوالت فوالدی چین می شود.در ایران 
هم ما باید با شتاب بیشتری به سمت توسعه صادرات 
فوالد حرکت کنیم. ظرفیت های فعلی و در حال ایجاد 
مازاد  تقاضا  روند  به  توجه  با  در صنعت فوالد کشور 
عرضه ایجاد می کند و این محصوالت مازاد می بایست 
به بازارهای منطقه صادر شوند. در همین سال جاری 

که حمایتی از صادرات فوالد صورت نمی پذیرد و فقط 
آزادی صادرات وجود دارد، صادرات فوالد خام کشور 47 

درصد رشد داشته است. 
فوالدسازان کشور در حال ورود به بازارهای صادراتی 
جدید هستند البته در برخی موارد این صادرات زیر 
بهای تمام شده بوده است اما تولیدکنندگان فوالد کشور 
مجبور بوده اند ضرر کوتاه مدت را برای بقا در بلند مدت 
بپذیرند. اما واقعا به مدت طوالنی نمی توان این رویه را 
ادامه داد. الزم است دولت محترم از ابزارهایی که در 

اختیار دارد استفاده کند. 
کاهش  از  بخشی  فوالد  صادرات  است  قرار  وقتی 
درآمدهای ارزی کشور را جبران کند، شایسته و البته 
ضروری است حمایت های الزم از این بخش صورت 
تواند تخفیفات  به صورت حداقلی دولت می  بگیرد. 
صادرات  حوزه  در  خود  مالیاتی  های  بخشودگی  و 
فوالد را گسترده تر کند یا نرخ بهره تسهیالت برای 
صادرکنندگان فوالد را کاهش دهد. البته پیشنهاداتی 
در این خصوص توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد به 
دولت داده شده است که منتظر بررسی و اعالم نتیجه 
سریعتر آن هستیم. به هر حال آنچه در این خصوص 
مهم است اقدام سریع و موثر دولت برای توسعه صادرات 

فوالد است.  

حمید رضا 
طاهری زاده
 نایب رئیس 

هیئت مدیره 
انجمن 

تولیدکنندگان 
فوالد ایران

سید رسول 
خلیفه سلطانی

دبیر انجمن 
تولیدکنندگان 

فوالد ایران

 واحدهای بزرگ به صادرات 
تشویق شوند

 در شـرایط کنونـی بهترین راهـکار به نظرم 
ایـن اسـت کـه وزارت صنعت، واحدهـای بزرگ 

را بـه صـادرات تشـویق و ترغیب کند. 
سوبسـیدهایی  بایـد  راه  ایـن  در  هـم  قطعـا 
توسـط دولـت بـه عنـوان مشـوق در اختیـار 

دهـد.  قـرار  صادرکننـدگان 
ایـن موضـوع باعث می شـود تـا هم صـادرات و 
عرضـه محصوالت واحدهای بـزرگ رونق بگیرد 
و هـم در عرصـه بازارهـای جهانی، فـوالد ایران 

حضور داشـته باشد. 
از سـوی دیگـر ایـن اقـدام منجـر خواهـد شـد 
تـا واحدهـای کوچک تـر هـم بتوانند بـه حیات 

خـود ادامـه دهنـد. نکتـه حائـز اهمیـت دیگـر 
ایـن اسـت که اگرچـه چین بـا دامپینـگ خود 
بسـیاری از بازارها را در دسـت گرفته ولی ایران 
ایـن توانایـی را دارد تـا بـا توجه بـه اولویت های 
بازارهـا  ایـن  در  منطقـه ای خـود،  و  سیاسـی 

رقیبـی جـدی تلقی شـود.
و یـک نکته دیگر اینکه معتقدم تولید و توسـعه 
میلگـرد،  ماننـد  فـوالدی  نهایـی  محصـوالت 
تیرآهن، نبشـی و ناودانـی توانایی رقابت پذیری 
بیـش تـری نسـبت بـه سـایر محصـوالت در 
بازارهـای صادراتـی بـرای کشـور به وجـود می 

آورد.  

مجتبی 
حاجی 
شفیعی

مدیر عامل 
مجتمع فوالد 
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مقدمات کشف بازارهای منطقه ای برای 
صادرات فوالد

را  انرژی  قیمت  دولت  نفت  قیمت  کاهش  با   
کاهش نمی دهد اما فوالدسازان به علت تاثیر گرفتن 
قیمت های جهانی از افت قیمت نفت، از افت احتمالی 
قیمت های جهانی متاثر خواهند شد. اگرچه با افت 
قیمت نفت، فوالد در داخل کشور با کاهش قیمت 
کاهش  با  آینده  سال  در  اما  شد  نخواهد  همراه 
درآمدهای نفتی دولت، قطعا شاهد کسری بودجه و 
در پی آن کاهش بودجه عمرانی کشور یا اختصاص 

نیافتن منابع به آن خواهیم بود.
بررسی ها در حالی از کاهش بودجه های عمرانی کشور 
نیز  آینده خبر می دهد که در سال جاری  در سال 
شاهد اختصاص ضعیف بودجه به طرح های عمرانی 
هستیم. اگرچه بودجه های عمرانی بر رونق بازار فوالد 
تاثیرگذار است اما با اشاره به گشایش های بین المللی 
که برای کشورمان در راه است، پول زیادی به سمت 
می تواند  که  شد  خواهد  سرازیر  عمرانی  پروژه های 
دولت را از اختصاص بودجه بی نیاز کند. برای مثال 
توافق در زمینه احداث پروژه هاي مختلف هتل سازي 
چند  می تواند  پذیرفته  صورت  فرانسه  کشور  با  که 
کارخانه نورد کوچک را از خطر ورشکستگی نجات 

دهد بدون آنکه نیاز به سرمایه گذاری دولت باشد.
 از نگاه دیگر خطری به نام مازاد 120 میلیون تنی 
تولیدات فوالدی چین وجود دارد که می توان با تکیه 

را کنترل  آن  واردات  برای  تعرفه ای  بر سیاست های 
کرد. اما یکی دیگر از سناریوهای محتمل برای بازار 
فوالد در  چند ماه باقی مانده از امسال و همچنین سال 
آینده، سناریوی رونق در سایه جان گرفتن ساخت و 
سازهای مسکونی است. به نظر می رسد قیمت فوالد 
در سال میالدی جدید با تثبیت و حتی رشد همراه 
باشد، زیرا با توجه به کاهش عرضه چین در کشورهای 
حاشیه خلیج فارس این طور به نظر می رسد که چین 
به این نتیجه رسیده است که بیش از این نمی تواند 
کارشناسان  دیگر  از سوی  دهد.  کاهش  را  قیمت ها 
از   بخشي  آینده  سال  آغاز  با  می کنند  پیش بینی 
مسکن  بازار  سوی  به  دیگر  بار  مردم  سرمایه های 
سرازیر شود، زیرا به هر حال مردم اطمینان ریشه اي 
به بازار مسکن دارند که شاید در بازارهای دیگر آن را 
نیابند. با تمام این تفاسیر به نظر می رسد سناریوی 
خوش بینانه کارشناسان حتی با وجود کاهش بودجه 
به  بودجه  اختصاص  عدم  و  آینده  سال  در  عمرانی 
پروژه ها همچنان پررنگ است؛ چراکه آن ها به ورود 
سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی، تحرك بازار 
مسکن و ناگزیر بودن دولت برای اختصاص پول های 
و  رونق  ایجاد  برای  عمرانی  پروژه های  به  شده  آزاد 
همچنین بازگشت قیمت های جهانی امیدوار هستند.

اما نکته اینجا است که همواره ریشه رکود را نمی توان 
در داخل کشور مشاهده کرد و گاهی باید چشم ها را 
به فراتر از مرزهای جغرافیایي برد. نوسانات قیمتی که 
بازار از ابتدای سال تاکنون شاهد آن بوده است باعث 
زیان بسیاری از سرمایه گذاران فوالدي و صنایع مرتبط 
و خروج آنها از این بازار شد. در چنین شرایطی می 
مناسبي  تصمیم  فوالد  اصلی  تولیدکنندگان  بایست 
جهت مدیریت بازار این محصول بگیرند چراکه اکنون 
و  است  مصرف  بر  مازاد  کشور  داخل  تولید  میزان 
برای اینکه چرخ فعالیت این شرکت ها از کار نیفتد، 
هزینه های تولید باید از طریق کاهش قیمت مواد اولیه، 
انرژی، کاهش مالیات  و کاهش نرخ سود بانک انجام 
پذیرد یا تجهیزات با حمایت دولت به روزرساني شود 
و از طرفي قیمت ارز افزایش یابد که بتوان صادرات را 
تقویت نمود. همچنین تخصیص مشوق های صادراتی 
اختیار  در  ابزارهاي  دیگر  از  واردات  تعرفه  افزایش  و 
دولت در این رابطه است. به عقیده برخی از کارشناسان 

فوالدی، کشور ما به دلیل حمایت های محدود نتوانسته 
به ظرفیت های قابل توجهی در این زمینه ها دست 
یابد به  طوری که از دسترسی به جایگاه واقعی خود 
در صادرات محصوالت فوالدی هم دور مانده است. 
این در حالی است که با توجه به تحوالت اقتصادی و 
منطقه ای در کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان، 
عراق، افغانستان و سوریه بازارهای نوظهور و پرظرفیتی 
بازار  برای  را  جدیدی  فرصت های  که  شده  ایجاد 
صادراتی محصوالت فوالدی ایران به وجود آورده است.
بـه طـور مثـال ترکمنستان داراي پروژههاي متعدد 
ساخت و ساز با ارزش تقریبي 32 میلیارد دالر، فرصت 
مناسـبی برايتجار و بازرگانان ایراني محسوبميشود. 
پر واضح اسـت که شـرایط سیاسـي و امنیتي منطقه 
مخصوصـا تعامـالت و تعارضـات جدید شـکل گرفته 
بیـن کشـورهاي همسـایه بـا ایـران و عـراق در کنار 
وضعیـت و شـرایط تحریـم در گذشـته و اسـتقرار 
شـرایط پسـا تحریـم در آینده نـه چنـدان دور زمینه 
اهمیـت روابـط اقتصادي و تجاري ایـران و عراق را دو 
چنـدان مـي نمایـد. همچنیـن دوحـه و بـه صورت 
کلـی کشـور قطـر، منطقـه ای بـه شـدت در حال 
رشـد اسـت کـه هنـوز در مراحل آغازین پیشـرفت 

خـود به سـر مـی بـرد. این امـر بـه خوبـی در برنامه 
چشـم انـداز توسـعه ملی سـال 2020 این کشـور به 
چشـم می خـورد. درآمد سـرانه بسـیار باالی کشـور 
قطـر و نیز میزبانی این کشـور در جـام جهانی 2020 
نیـز مزیـد بـر علـت شـده اند تـا این کشـور بـازاری 
مناسـب بـرای صنایـع مختلف باشـد. در این راسـتا، 
ایـران بـا داشـتن امتیـاز همسـایگی و نیـز صنعتـی 
بومـی و پیشـرفته کـه از اسـتانداردهای بیـن المللی 
تبعیـت می کند شـریک تجـاری بالقوه ای بـرای این 
کشـور محسـوب می شـود کـه بـرای بالفعـل کردن 
ایـن قابلیـت، نیـاز اسـت تـا بـا شناسـایی معیارهای 
تجـارت بین المللی و اسـتانداردهای مطلـوب قطر با 

ایـن بـازار هماهنگ و منطبق شـد.
با عنایت به مطالب فوق مي توان اذعان  در پایان، 
بازارهاي بکر منطقه اي در  با توجه به وجود  نمود 
صورت رعایت اصول تجارت بین الملل در این دوران 
پساتحریم مي توان جهش قابل توجهي در صادرات 

بازار فوالد ایران ایجاد نمود.  

سعید رئوفي

رئیس هیئت 
مدیره شرکت 

صبا فوالد 
زاگرس

چهار مانع اصلی در مسیر صادرات 
فوالد ایران

  جمهوری اسالمی ایران با بهره مندی از معادن 
غنی سنگ آهن با ظرفیتی بالغ بر 7/2 میلیارد تن 
که بیش از 5 درصد کل ذخایر سنگ آهن دنیا را در 

خود قرارداده و همچنین برخورداری از ذخایر عظیم 
انرژی بخصوص گاز طبیعی و نیز بهره مندی از نیروی 
کشورهایی  معدود  جمله  از  جوان  و  متخصص  کار 
با برنامه ریزی درست و مناسب  است که می تواند 
یکی از مدعیان اصلی صادرات فوالد در منطقه باشد 
اغلب کشورهای  فعلی  اینکه در شرایط  به خصوص 
همجوار فاقد کارخانجات تولید فوالد بوده و این امر 
این  بازارهای  به  دستیابی  جهت  مناسبی  فرصت 
کشورهارا فراهم آورده است. از طرفی حسن همجواری 
و آیین مشترك که در بعضی موارد زبان و گویش هم 
به آن اضافه می شود زمینه پذیرش کاالی ایرانی را از 
نظر فرهنگی در این کشورها مهیا نموده  است ولی 
متاسفانه تاکنون به دلیل برخی مشکالت داخلی که 
ذیال به پاره ای از آنها اشاره می شود، جمهوری اسالمی 
ایران توفیق دستیابی کامل به این بازارها را نداشته و 
بیم آن می رود با تداوم این امر همین جایگاه ضعیف 

فعلی را هم از دست بدهیم.
موانعی  که در این مسیر وجود دارند عبارتند از :

ضعف سیاستگذاری در حوزه صادرات: علیرغم . 1

تاکید مسئوالن محترم دولت مبنی بر افزایش 
در  منسجم  سیاستی  نفتی   غیر  صادرات 
طرف  از  فوالد  صادرات  از  حمایت  خصوص 
دولت مشاهده نشده است  و همین امر سبب 
شده کشورهایی مثل چین و ترکیه که مشوق 
های صادراتی  برای تولید کنندگان خود در 
بازارهای  تسخیر  حال  در  اند،   گرفته  نظر 
این در حالی است که قیمت  باشند.  منطقه 
جهانی فوالد به دلیل کاهش قیمت نفت خام 
و کاهش هزینه های حمل کاهش یافته ولی 
در ایران برخالف این رویه شاهد افزایش قیمت 
حامل های انرژی و پیرو آن افزایش هزینه های 
حمل هستیم که قیمت تمام شده را برای تولید 
کنندگان فوالد افزایش می دهد. بدیهی است با 
ادامه این روند صادرات فوالد هیچ گونه توجیه 
اقتصادی برای تولید کنندگان نخواهد داشت 
کما اینکه هم اکنون نیز برخی اقالم فوالدی 
نظیر شمش با قیمتی زیر قیمت تمام شده به 
بازارهای جهانی عرضه می شود. لذا پیشنهاد 
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صادراتی  توانمندی  از  شما  ارزیابی   
کارخانجات فوالد کشور چگونه است؟

از منظـر سـبد محصـوالت بـه دلیـل تولیـد انواع 
محصوالت طویل و تخت در کشـور، شـرایط براي 
ترغیـب خریـداران خارجـي مهیـا اسـت، لیکـن 
توجـه دائمـي بـه مقوله کیفیـت، زمـان تحویل و 
شـرایط بازرگانـي الزمه حفظ مشـتریان صادراتي 
مـي باشـد که باید بـدان توجه ویژه شـود. در حال 
حاضـر بـه اسـتثناي چند شـرکت بـزرگ فوالدي 
کشـور کـه سـابقه یکـي دو دهـه صـادرات را در 
کارنامـه خـود دارند، مابقي شـرکت هـا توانمندي 
بالفعـل الزم بـراي اهتمـام بـه صـادرات مسـتمر 
را ندارنـد. یکـي از بزرگتریـن ایرادهـاي وارده بـر 
مکانیـزم فروش خارجي اکثر شـرکت هاي ایراني، 
نداشـتن برنامـه مـدون صـادرات و در کنـار آن، 
عـدم دسترسـي به یـک پـل ارتباطـي مطمئن با 

بازارهـاي هـدف مي باشـد.
آیا این ایرادات را می توان با تشکیل یک 

کنسرسیوم صادراتی رفع کرد؟
اتحادیه  نظیر  تشکل هایي  حاضر  حال  در 
کشوري  و  استاني  سطح  در  فوالد  صادرکنندگان 
جهت  در  لیکن  دارند،  را  محدودي  هاي  فعالیت 
قیمت هاي  بازارهاي هدف،  به  دستیابي مطمئن 
کاذب  رقابت هاي  از  جلوگیري  محصوالت،  واقعي 
تهیه  مشابه،  محصوالت  صادرکنندگان  فیمابین 
بلندمدت صادراتي و توسعه  برنامه هاي  و تدوین 

فرهنگ صادرات محور در بنگاه ها و سطح ملي، 
توانمند  و  تخصصي  تشکل  یک  تشکیل  ضرورت 
صادراتي براي نیل به اهداف مندرج در سند چشم 

انداز در افق 1404، امري کامالً حیاتي خواهد بود.
بـه نظـر شـما چگونـه می تـوان دپـوی 
کارخانجـات فوالد را به سـمت بازارهای 

صادراتـی سـوق داد؟
که  اي  مازادعرضه  مستحضرید  که  همانگونه 
مواجه  آن  با  چین  همچون  بزرگي  کشورهاي 
هستند در کنار سیاست هاي اعمالي، باعث بر هم 
زدن توازن عرضه و تقاضا در دنیا گردیده و همین 
اشکال  در  فوالد  قیمت  که  شده  عاملي  موضوع 
مختلف با افت روزمره مواجه گردد. لذا در شرایط 
فعلي که تناژ باالیي از محصوالت فوالدي در کف 
انبارها دپو شده است، شاید بتوان با ایجاد پایگاه 
در بازارهاي هدف و شناسایي نیاز کوچک و بزرگ 
مشتریان در این بازارها از یک طرف و از طرف دیگر 
مذاکره با مشتریان براي فروش مدت دار و با قیمت 
باالتر  امکان تخلیه این دپوها را مهیا نمود و حتي 
بتوان با ارائه محصوالت با قیمت نقدي متعادل تر 
و پوشش جبران آن از طریق حمایت هاي مالي 
دولتي، بخشي از این محصوالت را صادر کرد لیکن 
باید توجه داشت در شرایط فعلي جهاني و بدون 
برنامه هاي مدون میان مدت و بلندمدت، مقوله 

صادرات امري موقت خواهد بود.
منظورتان از حمایت های مالی، مشوق های 

صادراتی است؟
است.  حمایت  نوعی  نیز  صادراتی  های  مشوق 
محصوالت  اکثر  براي  و  کشورها  عموم  در  تقریباً 
فوالدي، تفاوت هایي بین قیمت هاي فروش داخلي 
در  تفاوت  این  البته  که  است  حاکم  صادراتي  و 
کشورهاي صادرات محور با جوایز صادراتي به شکل 
هاي مختلفي پوشش داده مي شود. از جمله این 
مشوق ها مي توان از معافیت هاي مالیاتي، کاهش 
هزینه هاي دولتي )نظیر حذف دیماند و نیز یکسان 

سازي نرخ برق در ساعات مختلف، خدمات تأمین 
اجتماعي(، ارائه تسهیالت با نرخ بهره پایین، حذف 
هزینه هاي انبار داري  در گمرکات، تعدیل نرخ هاي 

حمل و نقل به ویژه دریایي یاد نمود.
بازارهای صادراتی  در حال حاضر بهترین 
برای فوالد ایران چه کشورهایی هستند و 
برای کشف بازارهای جدید چه باید کرد؟

هنوز  منطقه خاورمیانه،  بر  علیرغم شرایط حاکم 
بازارهاي بهینه صادرات براي فوالدهاي ساختماني 
مناطق جنوبي  و  افغانستان  و  عراق  را کشورهاي 
خلیج فارس تشکیل مي دهند.در ارتباط با فوالدهاي 
آلیاژي بازارهاي هدف را کشورهاي اتحادیه اروپا و 
ترکیه به عنوان اولویت اول تشکیل مي دهند که 
در کنار آن مي توان به کشورهاي حوزه پاسیفیک 
و شرق آسیا و تا حدودي منطقه منا نیز اشاره نمود. 
صادراتي  بازارهاي  به  ورود  و  بازار  کشف  براي  اما 

مهمترین موارد عبارت است از:
در  « صنعتي  بازاریابي  در  الزم  دانش  ارتقاء 

در  بازاریابي  متخصصین  پرورش  و  کشور 
.B2B بسترهاي

در  « مدت  بلند  و  مدت  میان  ریزي  برنامه 
امر صادرات و بررسي همه جانبه بازارهاي 

مختلف.
در دسترس قراردادن اطالعات مورد انتظار در  «

بازارهاي هدف از طریق تشکیل و یا تقویت 
انجمن صادرکنندگان و برگزاري جلسات با 
مصرف کنندگان  وتجار در کشورهاي هدف 
و  نمایشگاه هاي تخصصي  در  نیز حضور  و 

مرتبط خارجي.
استفاده بهینه از کمک احتمالي رایزن هاي  «

بازرگاني سفارتخانه هاي کشورمان در مناطق 
مختلف براي شناسایي بازارهاي هدف.

متعاقباً و بعد از شناخت و رسمیت بخشیده شدن به 
بازارهاي هدف، ایجاد پایگاه شامل دفتر و انبار در این 

بازارها.  

می شود دولت محترم تدبیر و امید در بخش 
انرژی یارانه های ویژه ای برای صادر کنندگان 
با تولید  تا امکان رقابت  فوالد در نظر گرفته 
وجود  ایشان  برای  کشورها  سایر  کنندگان 

داشته  باشد.
هم راستا نبودن سیاست های بانکی با صادرات: . 2

در دنیا بانک ها همواره به عنوان پشتوانه ای 
محکم وموثر برای صنایع محسوب می شوند در 
حالی که در ایران  سودهای کالن بانکی هرگونه 
قدرت رقابت را از تولید کننده سلب می کند 
.صادر کننده داخلی بایستی با تکیه به تسهیالت 
بانکی با سود باالی 24 درصد با صادر کنندگان 
خارجی که از تسهیالت 4 در صدی برخوردارند 
رقابت کند؛ مطمئنا نتیجه این رویارویی قبل از 
مسابقه مشخص می باشد. لذا پیشنهاد می شود 
نرخ سودهای بانکی نیز برای صادر کنندگان که 
با قیمت های جهانی اقدام به صادرات می کنند 

با نرخ جهانی محاسبه شود . 

تثبیت دستوری نرخ ارز : یکی از عوامل موثر در . 3
صادرات ، نرخ ارز است که دولت به دلیل برخی 
مالحظات اقتصادی آن را در سطحی خاص نگه 
داشته که پایین تر از نرخ  واقعی آن است و این 
امر انگیزه کافی برای صادر کننده ایجاد نمی 
کند در حالی که شاهد هستیم دولت چین 
مدتی قبل اقدام به کاهش نرخ برابری یوآن در 
برابر دالر نمود تا فاصله رقابت صادر کنندگان 
چینی با سایر فوالدسازها کماکان وجود داشته 
های  سیاست  در  تواند  می  دولت  لذا  باشد. 
حمایتی خود این تفاوت نرخ را به گونه ای دیگر 
برای صادر کننده جبران نماید تا انگیزه کافی 

برای صادر کننده ایجاد نماید.
خصوص . 4 در  منسجم  تشکیالتی  وجود  عدم 

های  درسال  که  آنجایی  :از  فوالد  صادرات 
توان  از  بیش  فوالد  به  داخلی  نیاز  گذشته 
تولید بوده به گونه ای که دولت جهت تامین 
نیاز داخلی واردات فوالد را در دستور قرار داده 

بود، تشکیالت منسجمی در خصوص صادرات 
فوالد پایه ریزی نشده ودر سال های اخیر که 
 ، فوالد  داخلی  ناگهانی مصرف  افت  دلیل  به 
تولید کنندگان مجبور به صادرات مازاد تولید 
خود شده اند شاهد لجام گسیختگی در این 
عرصه هستیم به گونه ای که تولیدکنندگان 
با هر قیمتی اقدام به صادرات نموده وبه جای 
ایجاد هماهنگی در زمینه عرضه محصول، سعی 
این  دارند وحاصل  بازارهای هم   در تصاحب 
رویه، صادرات محصوالت فوالدی با قیمتی زیر 
قیمت تمام شده می باشد. اگرچه انجمن تولید 
کنندگان فوالد اخیرا کمیته ای تحت عنوان 
است  الزم  ولی  داده  تشکیل  صادرات  کمیته 
تصمیمات این کمیته ضمانت اجرایی نیز داشته 

باشد که تا این هدف فاصله بسیار است.
در پایان امید آن داریم که با همدلی و هم زبانی تمامی 
ارکان کشور، صادرات بیش از پیش به جایگاهی که در 

خور تولید کنندگان ایرانی است دست یابد.   ان
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علیرضا چایچی یزدی
 مدیر فروش و بازاریابی فوالد آلیاژی ایران

چگونه برنامه پایدار صادراتی داشته باشیم؟
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مدیران صادرات شرکت های بزرگ فوالدی در گفت و گو با  مطرح کردند:

راهکارهای توسعه صادرات فوالد

علیرضا 
منصوری

مدیر صادرات 
مجتمع  فوالد 

مبارکه

چگونگی استفاده از توانمندی های 
صادراتی فوالد ایران 

از  یکـي  عنـوان  بـه  ایـران  فـوالد  صنعـت   
صـادرات  بـراي  نسـبي  مزیـت  داراي  بخش هـاي 
شـناخته شـده و بـا توجـه بـه طـرح هـاي توسـعه و 
افق هاي پیش بیني شـده در کشـور اهمیت شـایاني 
بـه صـادرات ظرفیت هـاي آتـي اختصاص داده شـده 
اسـت و بـر هیـچ متخصصـي پوشـیده نیسـت کـه 
رسـیدن بـه افـق هـا و اهـداف پیـش بیني شـده در 
صنعـت فـوالد ایـران و بهـره بـرداري از ظرفیت هاي 

آتـي و نجـات ایـن صنعت بـدون توجـه به صـادرات 
و اصـل حضـور در بازارهـاي جهاني امـکان پذیر نمي 
باشـد. توانمندي هـاي صادراتـي فـوالد ایـران را مـي 
تـوان در دو محـور   الف(پتانسـیل فـوالد ایـران   و 
ب(رقابـت پذیري آن بررسـي نمود. فـوالد ایران براي 
حضـور در بازارهـاي جهانـي بـه عنوان یـک محصول 
بـا پتانسـیل بالقـوه بـاال شـناخته شـده اسـت کـه 
بخشـي از این شـناخت ناشـي از کیفیت مـواد اولیه، 
تکنولـوژي مناسـب و توانمنـدي نیـروي انسـاني مي 
باشـد و بخـش دیگـر آن مرهون تالش شـرکت هاي 
بـزرگ فوالدسـازي ایـران از جملـه فوالد مبارکـه و ... 

پاسخ به 3 سوال اصلی در حوزه 
صادرات فوالد

راهکارهای  و  مسائل  مفید  و  مختصر  تبیین  برای 
عملیاتی به منظور توسعه صادرات فوالد، شاید بهتر 

باشد به سه سوال کلیدی پاسخ داد:

چه مشوق هایی برای توسعه  �
صادرات فوالد می بایست تعریف 

شود؟ 
با توجه به کاهش شدید قیمت ها و رکود بازار اقدامات 

زیر را می توان انجام داد:
 حذف افزایشات سالیانه تعرفه های بندری برای 1. 

توسط  ارائه سوبسیدهای حمایتی  و  صادرات 
دولت جهت حمایت از صاحبان ماشین آالت 
بندری و نیروی انسانی شاغل در آن بخش به 

جای تحمیل هزینه های فوق به صاحبان کاال
ارائه سوبسیدهای حمایتی برای سیستم های . 2

برای  دریایی  و  وریلی  ای  جاده  نقل  حمل 
صادرکنندگان.

افزایش مهلت نگهداری کاالهای صادراتی در . 3
انبارهای تعرفه ای از 10 روز به 30 روز 

از جمله . 4 بندری  تجهیزات  و  امکانات  افزایش 
کرن ساحلی ، توسعه و بهبود سیستم ریلی از 
طریق بازسازی خطوط ریلی و افزایش لکوموتیو 

در بندر امام خمینی )ره( 
حذف مالیات بر ارزش افزوده خدمات صادراتی . 5

از قبیل هزینه های جاده ای /بندری/ریلی و 

های  فروش  برای  کشتی  کرایه  های  هزینه 
 CIF

که . 6 ویژه  مناطق  برای  زیربنایی  هزینه  حذف 
در  نیمه دوم سال 93  توسط هیئت وزیران 
تصویب  شد و تحت عنوان هزینه حفاظت و 
پاکسازی در سال 93 مبلغ 700 تومان و در 
سال 94  حدود 1700 تومان به ازای هر تن از 

صاحبان کاال اخذ می گردد.  
ارائه معافیت های گمرکی واردات و تخصیص . 7

ارز دولتی به صادرکنندگان جهت خرید ماشین 
آالت و تکنولوژی های نوین از خارج کشور 

و . ۸ ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  حمایت 
ایرانی خارج کشور   تجار  از  ایرانی  بانک های 
نفع  به  الزم  های  نامه  ضمانت  صدور  جهت 

صادرکنندگان
اعطای جایزه صادراتی موثر و به موقع. 9

چگونه می توان حضور شرکت های  �
فوالدی در بازارهای صادراتی را 

تقویت کرد؟
انعقاد قراردادهای سه جانبه بین نوردکاران و . 1

فوالد سازان ایرانی و مصرف کنندگان یا تجار 
خارجی جهت تامین نیاز بازار خارج 

سرمایه گذاری بخش خصوصی با حمایت دولت . 2
در انبارهای کشورهای مصرف کننده از قبیل 
بندر جبل علی دبی یا بندر اسکندرون در ترکیه 
جهت نگهداری، بازاریابی و صدور محصوالت 

فوالدی ایران از آنجا به سایر مناطق. 
شناسایی، جذب  و حمایت از تجار ایرانی خارج . 3

کشور جهت بازاریابی و انتقال وجوه 
محصوالت . 4 کیفیت   و  تولیدات  تنوع  ارتقاء 

تولیدی متناسب با انتظارات و استانداردهای 
جهانی 

استفاده از مزیت های استراتژیک حمل دریایی . 5
ایران برای ورود به بازارهای منا در مقابل رقبای 
چین ، روسیه و ... جهت تحویل سریع تر کاال  و 

استفاده از قیمت های رقابتی تر.
انعطاف پذیري در روش هاي تحویل کاال به . 6

مشتریان خارجي شامل تحویل درب کارخانه، 
تحویل به فورواردر در بندر ، تحویل روي عرشه 
کشتي و یا با پرداخت اجاره کشتي ، تحویل 

در مقصد
وجه . 7 دریافت  هاي  روش  در  پذیری  انعطاف 

از مشتریان به صورت نقدی ، پایاپای ، نسیه 
)اعتباری ( در شرایط تحریم

محدودیت های شرکت های  �
ایرانی در بازاریابی، کشف بازار 

و فروش خارجی محصوالت 
فوالدیشان کدام است؟ 

مبادله  تجار  توسط  عمده محصوالت فوالدی جهان 
می شود. نظر به تمایل فروشندگان صادراتی به فروش 
کاال به صورت فوب و دریافت 100 درصد وجوه به 
صورت نقدی و از طرف دیگر تمایل مشتریان خارجی 
)مصرف کنندگان ( به خرید کاال به صورت CIF و 

پرداخت وجوه از طریق اعتبار اسنادی به دلیل کمبود 
نقدینگی، نقش تجار بین المللی در تامین انتظارات 

خریداران و فروشندگان بسیار پر رنگ می باشد.
از آنجـا کـه مبلـغ عمـده وجـوه محصوالت فـوالدی 
تولیـد شـده مـدت هـا پـس از تولیـد دریافـت مـی 
گـردد، تولیـد کننـدگان فـوالد جهـت تامیـن مـواد 
اولیـه نیـاز فوری به نقدینگی دارند و لذا ترجیحشـان 
ایـن اسـت که سـاده تریـن روش فـروش و تحویل را 
انتخـاب نماینـد. این امـر نیز برای مصـرف کنندگان 
قابل تسـری اسـت که وقتـی کاال را تحویـل گرفتند 
در کمتریـن مـدت بتواننـد آن را به وجـه نقد تبدیل 
کننـد. مشـکالت تحریـم و لـزوم داشـتن نقدینگـی 
و  صادرکننـدگان  فعلـی  مشـکالت  جملـه  از  بـاال 
واردکننـدگان در توسـعه روابـط تجـاری اسـت. لـذا 

راهکارهـای ذیـل پیشـنهاد مـی گردد:   
لزوم ایجاد دفاتر فروش در خارج کشور جهت . 1

انعقاد قراردادهای فروش و دریافت وجوه 
استفاده از تجار معتبر بین المللی فوالد برای . 2

توسعه فروش
استفاده از خدمات مالی و تجاری سایر شرکت . 3

های قابل اعتماد در خارج کشور جهت امکان 
تسهیل  و  تحریم  در شرایط  معامالت  اجرای 
طرف  از  نمایندگی  به  مشتریان  پرداخت  در 

صادرکننده
مقاالت  . 4 ارائه  و  ها  کنفرانس  در  دائم  حضور 

مرتبط و شرکت در نمایشگاه های بین المللی 
جهت برند سازی
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مهدي 
سرلک

کارشناس بازار 
جهاني فوالد 

ذوب آهن 
اصفهان  

 نقش دولت و صنعت 
در صادرات پایدار فوالد 

 در شـرایط فعلـی بـازار فوالد ایـران با تولید 
حـدود 17 میلیـون تنـي خـود دیگـر مصـرف 
کننـده 22 میلیـون تـن فوالد نیسـت و نزدیک 
به 7 میلیون تن محصول اضافه خود را بایسـتي 
صـادر نمایـد. ایـن صـادرات یـا مـي توانـد بـه 
صـورت اصولي و بر اسـاس روندهاي بین المللي 
شـناخته شـده که  منجر به صـادرات پایدار مي 
شـود صـورت  پذیـرد و یـا بـه شـکل سـنتي و 
فصلـي و کوتـاه مـدت. به طـور قطع نـگاه کوتاه 
مـدت بـه بازارهـاي صادراتـي که هزینـه باالیي 
بـراي ورود و کسـب سـهم بـازار دارنـد، چندان 

اقتصادي نیسـت.
شـرایط صـادرات اصولـي امـا از ایجـاد یک تیم 
پرتـالش، بـا انگیـزه و بـا دانـش آغاز مي شـود. 
هرچنـد حساسـیت و ارزش نیـروي انسـاني در 
تمامي صنایع باالسـت اما باهـوش ترین و خبره 
تریـن افراد موجـود در هر شـرکت در بازریابي و 

فـروش به کار گرفته مي شـوند. ایـن تیم بعد از 
مطالعـه بازارهاي بالقوه و مزیت دار وارد بررسـي 
دقیـق آن بـازار هـا شـده و قوانیـن و مقـررات 
گمرکـي، میـزان مصـرف ، حضـور رقبا و سـایر 
مطالـب مرتبـط بـا فعالیـت در آن بـازار خـاص 
بررسـي و در گام بعـدي بـا حضور نمایشـگاهي 
)در قالـب بازدیـد کننـده و یا غرفـه دار( و ایجاد 
ارتبـاط بـا فعـاالن اقتصـادي و تجار بـازار هدف 
وارد فازهـاي عملیاتي مي گـردد. پس از ورود به 
هر بـازاري  فعالیـت هاي بعدي براي گسـترش 
سـهم بـازار صورت مي پذیـرد و صـادرات پایدار 

بـه معناي واقعـي پایه گـذاري مـي گردد.
صـادرات نیازمنـد مدیران با دیـدگاه هاي علمي 
و آینـده نگـر بوده و بـه طور قطع ارضـاء کننده 
خواسـت مدیـران بـا دیـد کوتـاه مدت  نیسـت. 
صـادرات آسـتانه تحمـل باالیـي مـي طلبـد و 
عملیاتـي نمـودن صـادرات باعـث مي شـود در 
روزگاري کـه دریـاي یک صنعت طوفاني اسـت، 
کشـتي صادرکننـدگان بـه آرامـي از تندبادهاي 
غرنـده عبـور نمـوده و بـه سـاحل نجات برسـد. 
موضوعـي که شـاید اگـر صنعت نسـاجي ایران 
را  آن  و  دانسـت  مـي  هـاي 1360  سـال  در 
عملیاتـي مـي نمود امـروزه دیگـر تنهـا نامي از 

آن باقـي نمانـده بود.
مهمتریـن وظایـف صادراتي شـرکت هـا پس از 
تشـکیل تیم هـاي کارشناسـي ماهـر و کاردان، 
حمایـت هـاي همـه جانبـه مدیران عالي اسـت 
تـا تیم هـاي صادراتي بتواننـد در جنگ جهاني 
کنونـي بازارهـاي جدیدي را فتـح نمایند. دولت 
از مزایـاي صـادرات  بـرداري  بـراي بهـره  نیـز 
بایسـتي از نظـر اقتصـادي و سیاسـي حامـي 

باشـد.  صادرکنندگان 
صنعـت فـوالد ایـران رمـق چندانـي نـدارد و به 
گفته برخي کارشناسـان در صورت عدم حمایت 
دولـت تا سـه ماهـه آینـده )پایـان فروردین ماه 
1395( بیـش از نیمـي از تولیدکننـدگان فوالد 
ایـران زمین گیر مـي شـوند. مهمترین حمایت 
هـاي دولـت در مقطـع کنونـي و پـس از مهـار 
واردات بـا اعمـال تعرفه وارداتي مناسـب عبارت 

از: است 
تقویت و تسـهیل ایجـاد انجمن هاي غیر . 1

دولتـي صـادرات فوالد و حمایـت مادي و 
سیاسـي دولـت و بهـره جویي از مشـاوره 

هـاي تاثیرگذار ایـن انجمن ها.
تسـهیل . 2 و  صادراتـي  جوایـز  برقـراري 

گمـرك و  بنـادر  در  فـوالد  صـادرات 
 آمـوزش بازاریابـي و مکانیـزم ورود بـه . 3

بـراي صادرکننـدگان  بازارهـاي جهانـي 
ه لقو با

برقراري و تسـهیل شـرکت در نمایشـگاه . 4
هاي موثـر جهانـي بـراي صادرکنندگان

رعایـت کامل معافیت هـاي مالیاتي براي . 5
صادراتي کاالهاي 

در پایـان بایـد بـه یـاد داشـته باشـیم که 
شـاید در جنگ واقعي ویتنامي ها چندان 
توفیقـي بر یانکي ها نداشـتند امـا امروزه 
کـه بیـش از نیمـي از بازار کفـش آمریکا 
در اختیـار ویتنـام اسـت هم دولـت و هم 
تولیدکننـدگان ویتنـام بهـره منـد مـي 
شـوند. مثـال هـاي فـراوان دیگـري هـم 
بـراي مزیت هـاي صـادرات پایـدار وجود 

دارد. 

بـه واسـطه حضور پر رنـگ در بازارهـاي جهاني نظیر 
اروپـا و آسـیا در دو دهـه گذشـته و شناسـاندن برنـد 

فـوالد ایـران در ایـن بازارهـا مي باشـد.
رقابت  کنوني  شرایط  در  ایران  فوالد  هاي  پتانسیل 
و  کند  نمي  رقابتي  مزیت  ایجاد  تنهایي  به  بازار  در 
عالوه بر آن، موضوع رقابت پذیري در صنعت فوالد 
ایران در شرایط کنوني به عنوان شرط کافي مطرح 
زمینه  در  فعال  محققان  از  پورتر  مایکل  باشد.  مي 
مطالعات رقابت پذیري، فرمول رقابت پذیري جهاني 
یعني سهم بازار، سود، رشد و تداوم را برابر با حاصل 
مسائل  زیرساخت،  شامل  رقابتي  هاي  دارایي  ضرب 
مالي و فناوري در فرآیندهاي رقابتي شامل کیفیت، 
سرعت و سفارشي سازي مي داند. به اعتقاد وي راه و 
روشي که بنگاه ها و سازمان ها تأسیس، سازماندهي 
و مدیریت مي شوند بر رقابت پذیري آنها تأثیر دارد. 
بنابراین ساختار و استراتژي هایي که براي مدیریت و 
راهبري یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا مي گردد، 

تأثیر مستقیمي بر عملکرد و رقابت پذیري آن دارد. 
بـه نظـر پورتـر بـر اسـاس ایـن اسـتراتژي هـا یک 
کسـب و کار از دو راه مي تواند ایجاد مزیت رقابتي 
نمـوده و موقعیـت رقابتي خود را بهبود بخشـد: راه 

اول ارائـه کاال و یـا خدمـات بـا هزینـه کمتـر )مزیت 
هزینـه اي( و راه دوم ارائـه کاال و یـا خدمات با ویژگي 

هـاي متمایز)مزیت تمایز( 
در صنعـت فــوالد هر دو اســتراتژي مــذکور ایجاد 
کننـده مزیت رقابتي هسـتند ولي در شـرایط کنوني 
شـرکت هـاي فـوالد سـاز ایراني مـي بایسـت تمرکز 
خـود را بـر مزیـت هزینه گذاشـته و بهاي تمام شـده 
خود را کاهش دهند. هر چند در سـال هاي گذشـته 
اسـتراتژي تمایز مي توانسـت براي شـرکت ها مزیت 
رقابتـي ایجـاد کند ولـي در شـرایط کنوني بـه دلیل 
حضـور تهاجمـي کشـورهاي تولیدکننـده از جملـه 
چیـن در بازارهـاي صادرتـي، بـا ابـزار کاهـش هزینه 
بـه همـراه ایجـاد تنـوع و تمایـز مي تـوان بـه جنـگ 

اقتصادي وارد شـد. 
همچنیـن ذکر این نکته ضروري اسـت که دولت به 
عنـوان یـک نیروي عمـده همـواره در رقابت پذیري 
موثـر و مطرح مي باشـد. دولت مي توانـد با مداخله 
خـود در امـور سیاسـي، اقتصـادي و اعمـال  قوانین 
و مقـررات بـر رقابـت پذیـري تأثیـر مثبـت و حتي 
منفـي داشـته باشـد. سیاسـت هـاي پولـي، مالي و 
بازرگانـي و قوانیـن مالیاتي، سیاسـت هاي حمایتي، 

سیاسـت هـاي اداري و تشـکیالتي، قوانیـن مربوط 
بـه صـادرات و واردات، نـرخ ارز، وضـع تعرفه، تعرفه 
ترجیحـي و ... از جملـه بارزتریـن عوامـل تأثیرگذار 
بـر رقابـت پذیـري بنـگاه هـا،  صنایـع و کشـورها 
هسـتند و امـروزه در بـازار کنونـي فـوالد، دولت ها 
بـا اسـتفاده از سیسـتم هـاي اقتصادي فـوق الذکر، 
بازارهـاي صادراتـي مختلـف را از طریـق مشـوق ها 
و بسـته هـاي حمایتي توسـط صادرکننـدگان خود 
فتـح کـرده )در بسـیاري از کشـورها از جملـه چین 
در شـرایط کنونـي، صـادرات 100 میلیـون تنـي 
محصـوالت فـوالدي مرهـون مشـوق هـا و جوایـز 
صادراتـي دولـت ایـن کشـور مـي باشـد( و یـا بـا 
اسـتفاده از سیاسـت هـاي فـوق از صنایـع داخلـي 
خـود در برابـر حمالت اقتصادي رقبـا در قالب وضع 
تعرفـه  حمایـت مي کنند. بنابر ایـن نقش دولت در 
هـر دو حالـت فـوق، یـک نقش بدیـل ناپذیر اسـت 
و در تمـام اقتصادهـاي دنیـا حتي اقتصادهـاي آزاد 
آمریـکا، اروپـا، روسـیه، چیـن، هنـد و ... دولـت هـا 
در شـرایط کنونـي در حـال اجـراي ایـن نقـش مي 

باشند.  
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کاهـش ریسـک و تامیـن مالی آسـان از مهمتریـن ویژگی های هر 
بـازار مالـی کارآمد می باشـد بـه گونه  ای کـه وجود ابزارهـای مالی 
پویـا و جدیـد را از شـاخص  های توسـعه مالـی می  داننـد. در ایـن 
میـان قراردادهـای سـلف موازی اسـتاندارد بـه عنوان ابـزاری که 
هـم زمـان امکان پوشـش ریسـک و تأمین مالـی را بـرای فعاالن 
بـازار فراهـم مـی کنند مـی تواند نقـش موثـری در بازار سـرمایه 

ایفا کند.  کشـور 
فـوالد بـه عنوان مهم تریـن و پرمصرف تریـن کاالی پایه صنعتی و 
دومیـن کاالی پرتقاضـای جهان پـس از نفت، یکـی از موتورهای 
اصلی در رشـد و توسـعه کشـورها به شـمار می رود. امروزه فوالد 
سـنگ بنـای صنایـع و رشـته های بـزرگ و اشـتغال زایی ماننـد 
صنعت سـاختمان، خودروسـازی، هواپیما، قطار و کشـتی سازی، 

عمـران و سدسـازی، صنایـع نظامـی و ده هـا صنعت بـزرگ دیگر 
را تشـکیل می دهـد. از ایـن رو نوسـانات و تغییـرات قیمـت آن 
بـه دقـت و حساسـیت فـراوان از سـوی مجموعه هـای مرتبـط 

پی گیـری و رصـد می شـود. 
و  اسـت  صنعتـی  کاالی  پرتقاضا تریـن  فـوالد  نیـز  ایـران  در 
بیشـترین حجـم معامـالت را در اختیـار دارد. بیشـترین حجـم و 
ارزش واردات کاال بـه کشـور نیـز در سـال های اخیـر همـواره بـه 
فـوالد و محصوالت آن اختصاص داشـته اسـت. فوالد جـزو اولین 
کاالهـای پذیرش شـده در بـورس کاالی ایران اسـت که معامالت 
نقـدی آن از سـال 13۸2 در بـورس فلـزات تهـران آغـاز شـد و با 
ادغـام بورس هـای فلـزات و کشـاورزی، معامـالت آن در بـورس 
کاالی ایـران پـی گرفتـه شـد. هـم اکنـون نیـز بیشـترین حجـم 

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

ابزاری برای تامین مالی تولیدکنندگان فوالد:

معامالت سلف موازی استاندارد 
محصوالت فوالدی

بورس
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معامـالت فیزیکی بـورس کاالی ایران به ایـن کاالی پایه صنعتی 
اختصـاص دارد و طیف گسـترده ای از محصوالت فـوالدی در این 
بـورس مـورد دادوسـتد قـرار می گیـرد. بـا توجـه به سـهم باالی 
معامـالت فـوالد در بـورس کاالی ایـران نسـبت بـه کل مصـرف 
سـاالنه ایـن کاال در کشـور، قیمت هـای کشـف شـده فـوالد در 
معامـالت فیزیکـی بـورس کاالی ایران، معیار مهمـی برای تعیین 

قیمت هـا در بازارهـای جانبـی به شـمار مـی رود.
بـر ایـن اسـاس می تـوان از محصـوالت فـوالدی بـه خصـوص 
میلگـرد به عنـوان یکی از محصوالت مهـم و پرتقاضای فوالدی در 
کشـور به عنـوان کاالی پایه برای قرارداد سـلف موازی اسـتاندارد 
اسـتفاده کـرد. تولیدکننـدگان بخـش خصوصـی و دولتـی ایـران 
در سـال 1393 حـدود 16/5 میلیـون تـن از ایـن محصـول را در 
کشـور تولیدکردنـد و واردات و صـادرات آن بـه ترتیـب در سـال 
مذکـور بـه حـدود 3/5 و 3 میلیـون تن بوده اسـت. در مجموع در 
سـال 1393 نزدیـک بـه 17 میلیون تن انواع محصـوالت فوالدی 
شـامل 1/6 میلیـون تـن تیرآهـن، 5/6 میلیون تن میلگـرد و 9/7 
میلیـون تن انواع ورق در کشـور مصرف شـده اسـت کـه حاکی از 

تقاضـای بـاالی این محصـول در ایران اسـت. 
در ایـن نوشـتار پـس از معرفی قرارداد های سـلف مـوازی و بیان 
معیارهـای انتخـاب دارایـی بـه عنـوان دارایـی پایه قرارداد سـلف 
مـوازی، فعاالن احتمالی بازار قراردادهای سـلف موازی اسـتاندارد 
محصـوالت فـوالدی در بـورس کاالی ایـران و مزایـای راه اندازی 
قـرارداد سـلف مـوازی اسـتاندارد محصـوالت فـوالدی در بـورس 

کاالی ایـران مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت.

قراردادهای سلف و سلف موازی استاندارد- 1
قراردادهـای سـلف در بـازار سـنتی ایـران از سـابقه ای دیرینـه 
برخـوردار اسـت. در بـازار معامـالت کاالهایـی کـه تحت قـرارداد 
سـلف مـورد دادوسـتد قـرار مـی گیرنـد، تولیدکننـدگان عمـده 
کاال بـا عرضـه محصـوالت خـود بـه مشـتریان وجـه معاملـه را 
فـی المجلـس دریافـت نمـوده و کاال را در زمـان مشـخصی کـه 
در قـرارداد فـروش قیـد مـی شـود در اختیـار خریـدار قـرار مـی 
دهند. از سـال 13۸2 و با راه اندازی بورس فلزات تهران و سـپس 
تشـکیل بـورس کاالی ایران، ایـن معامالت به بـورس کاال نیز راه 
یافـت کـه بـا اسـتقبال زیـاد فعاالن بـازار مواجـه گردید بـه گونه 
ای کـه هـم اکنون معامـالت سـلف پرطرفدارترین نـوع معامالت 
در بـورس کاالی ایـران بوده و در سـال 1393 از مجموع 40 هزار 
میلیـارد تومـان معامالت انجام شـده در تاالرهـای معامالت حراج 
حضـوری بـورس کاالی ایـران، 17 هـزار میلیـارد تومـان آن بـه 
معامالت کاال در قالب قراردادهای سـلف اختصاص داشـته اسـت.
بـا ایـن حـال معامـالت قراردادهـای سـلف علیرغـم مزیـت هـا و 
امتیازاتـی کـه بـه طرفیـن معاملـه ارائـه مـی کنـد، با مشـکالت 
و محدودیـت هایـی نیـز روبروسـت. از جملـه اینکـه بـا توجـه به 
ویژگـی خـاص معامـالت سـلف، امـکان معامـالت ثانویه بـر روی 
قراردادهـای مبتنـی بـر معامـالت سـلف در بـورس کاالی ایـران 
فراهـم نبـوده و مطابـق احـکام شـرع، فـروش مجـدد سـلف قبل 
از تحویـل جایـز نیسـت. همیـن امـر نقدشـوندگی ایـن دسـته از 
معامـالت را کـه سـهم بسـیار زیـادی در حجـم و ارزش معامالت 
بـورس کاال دارد، شـدیدا کاهـش داده و خریـداران محصـول در 
قالـب قـرارداد سـلف کـه سررسـید آن گاه تـا 3 ماه نیـز به طول 

مـی انجامـد، نیـز نمـی توانند تـا زمـان تحویـل اقدام بـه فروش 
محصـول خـود کننـد. طبیعـی اسـت کـه در فاصلـه ایـن مـدت 
خریـدار در معـرض ریسـک هـای متعـددی قـرار خواهـد گرفت. 
البتـه مکانیـزم های نظارتـی و کنترلی بـورس کاالی ایـران مانع 
از بـروز ریسـک کیفیـت1 یا ریسـک طـرف مقابـل2 در خصوص 
ایـن قراردادها می شـود اما خریـدار در این قراردادهـا کماکان در 
معـرض ریسـک هـای متعدد دیگـری از جمله ریسـک قیمت3 و  
ریسـک نگهـداری دارایی4 قرار خواهد داشـت. ارزیابـی خریداران 
از وضعیـت قیمـت کاالی خریداری شـده در قالب قرارداد سـلف، 
بسـیاری از اوقـات بـا واقعیت منطبق نبوده و از این محل ریسـک 
قیمـت متوجـه ایـن خریداران خواهـد بود. چه بسـا خریداری که 

کاالیـی را در قالـب قـرارداد سـلف 
بـه قیمـت a ریال خریـداری و 

وجـه آن را بـه طـور کامـل 
پرداخـت نموده اسـت، در 

زمـان تحویـل ناچـار 
باشـد همـان 

ل  محصـو
قیمتـی  بـا  را 

کمتـر از a ریـال بـه 
سـوی  از  برسـاند.  فـروش 

دیگـر پرداخـت کامل وجه قـرارداد 
و عـدم دریافـت کاال، هزینـه فرصتـی دسـت 

کـم بـه انـدازه نـرخ بهـره مـدت زمـان باقـی 
مانـده تـا سررسـید قرارداد سـلف را بـه خریدار 

تحمیـل خواهـد کرد.
ایـن در حالـی اسـت کـه همیـن قراردادهـای سـلف، بـه شـکلی 
دیگـر در بازارهای سـنتی مورد معامله مجدد قـرار گرفته و پیش 

از سررسـید بـه اصطـالح نقد می شـود.
بـر همیـن اسـاس از مـدت هـا قبل اتخـاذ تدابیـری بـرای امکان 
پذیـر سـاختن معامـالت مجـدد قراردادهـای سـلف بـا در نظـر 
گرفتـن مالحظـات شـرعی مربوط به ایـن موضوع در دسـتور کار 

1. Quality Risk
2. Counter-party Risk
3. Commodity-price Risk
4. Asset-holding Risk
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قـرار گرفت کـه نهایتا قراردادهای سـلف موازی اسـتاندارد با الگو 
گرفتـن از مـوارد مشـابه5 در برخی کشـورهای اسـالمی از جمله 

مالـزی و بحریـن در همیـن رابطه معرفی شـد.
عامـل دیگـری که نقش مهمـی در تعریـف و تدویـن قراردادهای 
سـلف موازی اسـتاندارد در بـورس کاالی ایران نقـش آفرینی می 
کـرد، فقدان کشـف قیمت پیوسـته بـرای کاالهایی اسـت که هم 
اکنـون در قالـب قراردادهـای سـلف در بـورس کاالی ایـران مورد 
دادوسـتد قـرار می گیـرد. بـورس کاالی ایران 
از 10 سـال قبـل و همزمـان بـا راه انـدازی 
بـورس فلـزات تهـران بـه مرجع اصلـی تعیین 
نـرخ اغلـب کاالهـای پایـه صنعتـی 
از جملـه کاالهایـی کـه در 
قراردادهـای  قالـب 
مـورد  سـلف 
قرار  معامله 

مـی 
د  گیر

شـامل 
فـوالد خام 
آن  محصـوالت  و 
تبدیـل شـده اسـت. بـا ایـن 
حـال عرضـه اغلب ایـن کاالها 
بویـژه در تـاالر معامـالت بـورس 
کاالی ایـران فقـط یـک روز در هفتـه 
آن هـم بـه صـورت حـراج حضـوری انجـام مـی گیرد و 
در سـایر ایـام هفتـه قیمت بورسـی بـرای این کاالها کشـف نمی 
شـود. این در حالی اسـت که قراردادهای سـلف موازی اسـتاندارد 
امـکان کشـف نرخ به صورت پیوسـته بـرای دارایی پایـه را فراهم 
مـی آورد؛ ویژگـی منحصـر بـه فـردی کـه البتـه در نمونـه هـای 

نمـی شـود. دیـده  نیـز  آن  خارجـی 
همچنیـن تولیدکننـدگان دارایـی پایه با اسـتفاده از ایـن قرارداد 
مـی تواننـد بـه تامین مالـی فعالیـت های خـود بپردازنـد. ضمن 
اینکـه امـکان معاملـه مجـدد یـک قـرارداد سـلف همانطـور کـه 
در سـطور فـوق ذکـر شـد نیـز از دیگـر ویژگـی هـای مهـم ایـن 
ایـن ابـزار جدیـد مالـی در بازار سـرمایه ایـران اسـت. در ادامه به 
صـورت تفصیلـی بـه معرفـی ایـن قـرارداد و بسـترهای قانونـی و 

مقرراتـی آن خواهیـم پرداخـت.

5. Parallel Salam

1-1 الزامـات شـکل گیـری قراردادهـای سـلف مـوازی 
اسـتاندارد 

سـلف بیعـی اسـت کـه به موجـب آن، خریـدار وجوه مـورد تعهد 
خود را در زمان معامله به فروشـنده می پردازد و فروشـنده متعهد 
می شـود کـه کاالی مـورد معاملـه را در سررسـید تعیین شـده به 
خریـدار تحویل دهـد. خریـدار نمی تواند قبل از سررسـید، کاالی 
مـورد معاملـه را بـه خود فروشـنده و یا به افرادی غیر او بفروشـد.
همچنیـن بر اسـاس بنـد 3 ماده 9 دسـتورالعمل معامـالت کاال و 
اوراق بهـادار مبتنـی بـر کاالی بـورس کاالی ایران، قرارداد سـلف 
قـراردادی اسـت کـه براسـاس آن، کاال بـا قیمت معیـن در زمانی 
مشـخص در آینـده تحویل گردیـده و بهای آن در هنـگام معامله 
و براسـاس دسـتورالعمل تسـویه و پایاپـای پرداخـت می گـردد. 
ایـن قراردادهـا بـه گونـه اي اسـت کـه فروشـنده در آن آمادگـي 
خـود را بـراي تحویـل کاال در آینـده اعـالم مـي دارد و در عیـن 
حـال خریـدار ضمـن پرداخـت وجـه قـرارداد در زمـان »حـال«، 
متعهـد بـه دریافـت کاال در آینده مي گـردد. ایـن قراردادها داراي 
سـابقه بسـیار طوالنـي در نظـام بازرگانـی کشـور به  خصـوص در 
محصـوالت کشـاورزي بـوده و ابـزاري مناسـب بـراي تأمین مالي 

تولیدکننـدگان بوده  اسـت.
تولیدکننـدگان کاالهـا بـا ارایـه تضامیـن مـورد نیـاز بـر اسـاس 
دسـتورالعمل تسـویه و پایاپـای بـورس کاالی ایـران، می تواننـد 
اقـدام بـه عرضـه کاالهـای خـود نمـوده و از ایـن طریـق نسـبت 
بـه تأمیـن مالـی کوتاه مـدت فعالیت هـای اقتصـادی خـود اقـدام 
نماینـد. تأمیـن مالـی بـا اسـتفاده از قراردادهای سـلف، کمترین 
هزینـه را بـرای عرضـه کننـدگان بـه همـراه خواهـد داشـت کـه 
البتـه در کوتـاه تریـن زمان ممکن نیـز اتفاق خواهـد افتاد. ضمن 
اینکـه در ایـن روش محدودیتـی نیـز بـرای تامیـن مالـی وجـود 
نـدارد و تولیدکننـدگان بـه میـزان کل محصـول خود مـی توانند 

اقـدام بـه تامیـن مالـی از طریـق قراردادهـای سـلف نمایند. 
بـا ایـن حـال قراردادهای سـلف با مسـائل و محدودیـت هایی نیز 

مواجـه اسـت که عمـده ترین آنهـا عبارتند از:
امـکان تأمیـن مالـی بلندمـدت )بیـش از 6 مـاه( . 1

نـدارد. وجـود 
کاالهـا بـا قیمتـی پایین تـر از قیمـت نقـدی آنهـا . 2

فروختـه می شـوند که دلیل آن وجـود ارزش زمانی 
اسـت. پول 

کاالهـا . 3 تولیدکننـدگان  مالـی  تأمیـن  ابـزار  صرفـاً 
مـی باشـد و سـایر فعـاالن اقتصـادی کـه نیازمنـد 
امـکان  هسـتند،  خـود  پروژه هـای  مالـی  تأمیـن 

ندارنـد. را  آن  از  اسـتفاده 
بـازار ثانویـه بـرای دارنـدگان ایـن قراردادهـا وجود . 4

سررسـید  زمـان  تـا  بایسـتی  خریـداران  و  نـدارد 
قـرارداد، منتظـر بماننـد.

تواند . 5 نمی  اصوالً  کاال  بورس  جاری،  مکانیسم  در 
کارکرد پوشش ریسک را برای خریدار به طور کامل 
از طرف  ایفا کند. زیرا در صورت عدم تحویل کاال 
کار  راه  تنها  کاال،  تأخیر  با  تحویل  یا  و  فروشنده 
خریدار اقدام به فسخ قرارداد با دریافت جرایم مندرج 

در دستورالعمل پایاپای بورس کاال می باشد. 
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قراردادهای سـلف موازی اسـتاندارد در صورت 
راه انـدازی بخشـی از محدودیـت هـای یـاد 
را مرتفـع خواهـد سـاخت. همان طـور  شـده 
کـه بیـان شـد، یکـی از مشـکالت خریدارانـی 
کـه وارد قـرارداد سـلف می شـوند عـدم وجود 
بـازار ثانویـه بـرای ایـن قـرارداد و عـدم امکان 
نقدشـوندگی آن تا سررسـید به دالیل شـرعی 

می باشـد.
قراردادهـای سـلف مـوازی اسـتاندارد عالوه بر 
ایـن کـه بـرای تولیدکننـدگان کاالهـا امـکان 
ابـزار  یـک  آورد،  مـی  فرآهـم  مالـی  تأمیـن 
سـرمایه گذاری در اوراق بهـادار کاالیـی نیـز به 

شـمار مـی رود .
قرارداد سـلف موازی استاندارد، قراردادی است 
کـه براسـاس آن عرضه کننده مقـدار معینی از 
دارایی پایه را مطابق مشـخصات قرارداد سـلف 

اسـتاندارد در ازای بهـای نقـد بـه فـروش می رسـاند تـا در دورة 
تحویـل به خریدار تسـلیم نماید. خریـدار می تواند معـادل دارایی 
پایـه خریـداری شـده را طی قرارداد سـلف مـوازی اسـتاندارد، به 
فـروش رسـاند. در ایـن نوع قرارداد ابتـدا باید دارایی پایـه در بازار 
اولیـه عرضـه شـده و توسـط خریـداران مـورد معامله قـرار گیرد؛ 
سـپس خریـداران بـا تسـویه قـرارداد بـا فروشـنده، می توانند در 
بـازار ثانویـه دارایـی خریـداری شـده را بـه صـورت سـلف موازی 

نمایند.  اسـتاندارد عرضه 
البته مطابق احکام شرع، فروش قرارداد سلف پیش از تحویل کاالی 
موضوع قرارداد جایز نیست اما سازوکار سلف موازی ایراد فقهی 
معامالت ثانویه را این گونه حل نموده است که هم زمان با عقد 
قرارداد سلف موازی استاندارد، عقد حواله ای منعقد می گردد که 
بر اساس آن فروشنده تحویل دارایی پایه را به عرضه کننده حواله 
می کند و عرضه کننده متعهد به تحویل دارایی پایه براساس حواله 
مذکور خواهد بود6. برای نشان دادن استقالل معامالت از یکدیگر، 
می توان زمان واگذاری برگه حواله، پشت برگه حواله به استقالل 

معامله فروشنده تصریح کرد. 
1-2 مزایای قراردادهای سلف موازی

ایـن نـوع قـرارداد، عالوه بـر این که بـه تنـوع ابزارهـای معامالتی 
بـورس مـی افزایـد مزایـای دیگـری نیـز دارا می باشـد، بـه ایـن 

که: صـورت 
بـرای دارایـی پایه به صورت پیوسـته کشـف قیمت . 1

شـفاف تر  قیمت هـا  بنابرایـن  می گیـرد،  صـورت 
. هستند

قـرارداد سـلف مـوازی اسـتاندارد بـه نقدشـوندگی . 2
معامـالت سـلف کمک می کنـد. چرا که در قـرارداد 
سـلف، وجـه معاملـه توسـط خریـدار پرداخـت می 
شـود و تـا زمـان سررسـید، وی دسترسـی بـه وجه 
و کاالی مـورد نظـر را نـدارد؛ امـا بـا انتشـار سـلف 
مـوازی وی خواهـد توانسـت از مزیت نقدشـوندگی 

قـرارداد سـود ببرد.

6 .  ماده 3 دستورالعمل اجرایی معامالت سلف موازی استاندارد بورس کاالی ایران، مصوب 92/1/24

تامیـن مالـی تولیدکننـدگان از دیگـر مزایـای ایـن . 3
نـوع قراردادهاسـت.

را . 4 ابـزار پوشـش ریسـک کامل تـری  ایـن قـرارداد 
نسـبت بـه قـرارداد سـلف معمولـی بـه خریـداران 
می دهـد. چراکـه خریـداران قـادر خواهنـد بـود در 
بـازار ثانویـه موقعیت خـود را تغییر دهنـد. به عنوان 
مثـال ممکـن اسـت در طـول مـدت قـرارداد، نیـاز 
خریـدار بـه کاالی مورد نظـر مرتفع گـردد؛ بنابراین 
وی قـادر خواهد بـود در بازار ثانویـه با اخذ موقعیت 
فـروش، از بـازار خـارج شـود. امـا در قرارداد سـلف، 
خریـدار بـا انجـام معاملـه باید تـا زمان سررسـید و 

تحویـل کاال منتظـر بماند.
تعریـف . 5 بـا  می تـوان  و  بـوده  انعطاف پذیـر  بسـیار 

اختیـار فـروش در آن سـود معینـی را بـرای فـرد 
سـرمایه گذار تضمیـن نمـود. همچنیـن بـا تعریـف 
اختیـار خریـد مشـابهی مـی تـوان زیـان )سـود از 
صـورت  در  را  اوراق  منتشـرکننده  رفتـه(  دسـت 
افزایـش قیمـت کاال محـدود نمـود. وضـع اختیارها 
نوسـان  نااطمینانی هـای  عرضه کننـده  بـرای  نیـز 

قیمـت و تسـویه نقـدی را از بیـن می بـرد.
یـک فرصـت سـرمایه گذاری بـرای خریـداران فراهم مـی آورد؛ به 
ایـن ترتیـب سـفته بـازان نیـز می توانند به راحتـی وارد ایـن بازار 

شـوند و بـه رونـق و نقدشـوندگی بازار کمـک نمایند. 
در ادامـه به بررسـی برخی تجربیـات داخلـی و بین المللی در این 

زمینـه می پردازیم.
در  اسـتاندارد  قراردادهـای سـلف مـوازی  تجربـه   3-1

ی لز ما
تجربیـات بیـن المللـی ایـن نـوع قراردادهـا عمدتـاً محـدود بـه 
کشـورهای اسـالمی بـه ویـژه برخـی بانک هـای مالـزی و بحرین 
می شـود. الگـوی عملیاتی معامالت ایـن اوراق در مالزی به شـرح 

اسـت: زیر 
بـا توجـه بـه این کـه فـروش کاالیـی کـه از طریـق قرارداد سـلف 
خریـداری شـده اسـت تا پیـش از سررسـید آن، مجاز نمی باشـد؛ 
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بانک هـای اسـالمی در قالـب قراردادهـای سـلف مـوازی همـان 
کاال را بـا همـان سررسـید یـا حتـی متفـاوت از همان سررسـید 
بـه فـروش می رسـانند. در این نـوع از معامـالت، باید دو قـرارداد 
مسـتقل از یکدیگـر باشـند کـه در یکـی از آنهـا بانـک بـه عنوان 
خریـدار و در دیگـری بـه عنـوان فروشـنده وارد عمـل می شـود. 
بنابرایـن تعهـدات و حقـوق قراردادهـا نبایـد بـا هـم تداخلـی 
داشـته باشـد. پـس هـر قـرارداد الزامـات خـود را دارد و عملکـرد 
A  آنهـا نبایـد مشـروط بـه هم باشـد. بـه عنوان مثـال، اگر فـرد

از فـرد B 100تـن گنـدم را بـه صـورت سـلف بـا تاریـخ تحویل 
31 دسـامبرخریداری نمـود، فـرد A می توانـد یک قرارداد سـلف 
مـوازی بـه فـرد C  بـه انـدازه 100 تـن و در همـان سررسـید 
بفروشـد. امـا پـس از انعقـاد قـرارداد با فـرد C، تحویـل محصول 
بـه او نبایـد مشـروط بـه تحویل گرفتـن دارایـی از فردB  باشـد. 
بنابرایـن، حتـی اگـر فـردB محصـول را در 31 دسـامبر تحویـل 
 C موظف اسـت این مقـدار را در تاریخ سررسـید به Aنـداد، فـرد
تحویـل دهـد و یا اگـر فرد B محصولـی غیر اسـتاندارد را تحویل 
فـردA داد، فـردA موظف اسـت محصولی مطابق بـا ویژگی های 
قـرارداد بـه فـرد  Cتحویـل دهـد. نکتـه قابل توجه این اسـت در 
ایـن نـوع از معامالت، سـلف مـوازی تنها با نفر سـوم مجاز اسـت 
و امـکان تسـری آن بـرای نفـرات بعـدی وجـود نـدارد. همچنین 
فروشـنده ی اولیـه حـق ورود به قرارداد مـوازی را نـدارد؛ زیرا این 
معاملـه یـک بیع متقابل7 محسـوب شـده و غیرشـرعی اسـت.۸ 
آنچـه از ایـن فرآینـد بـر می آید این اسـت کـه بانک بـرای تامین 
مالـی دارنـده اوراق سـلف، اقدام بـه خرید آن کرده اسـت و هدف 
بانـک از انتشـار سـلف مـوازی، صرفـا افزایـش نقدشـوندگی برای 
قـرارداد سـلف بـا هـدف انتفـاع اسـت. چراکـه بانـک قادر اسـت 
سـلف مـوازی را بـا قیمتـی باالتـر از قیمت سـلف منتشـر کند و 
بانـک در ایـن میـان از اختـالف قیمت خریـد و فروش آن، سـود 

برد.  خواهـد 
نکاتـی کـه از بررسـی تجـارب موجـود در کشـور مالزی 

برمی آیـد بـه شـرح زیر اسـت:
ایـن ابـزار در سـطح بـازار سـرمایه رایـج نیسـت و . 1

بانک هـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. عمدتـاً توسـط 
ایـن قراردادهـا بـه تأمیـن مالـی سـریع واحدهـای . 2

تولیـدی بـه پشـتوانه محصـوالت تولیـدی کمـک 
می کننـد.

بانـک هـا صرفـاً به عنـوان یـک تأمین کننـده مالی . 3
وارد ایـن قـرارداد شـده و از آنجایـی کـه خـود نیـاز 
واقعـی بـه دارایـی خریداری شـده در قالب قـرارداد 
سـلف ندارنـد و از طرفـی ایـن قـرارداد بـا مشـکل 
نقدشـوندگی تا زمان سررسـید مواجه اسـت، بانک ها 
اقـدام به فـروش این دارایـی در قالب قرارداد سـلف 

دیگـری بـه خریـداران واقعـی آن می کنند.
نقـش دیگـر بانک هـا به عنـوان یـک نهاد مالـی، این . 4

اسـت که واسـطه ریسـک می شـوند و ریسک طرف 
قـرارداد کـه خریـدار سـلف بـا آن مواجه اسـت را تا 

حـد زیـادی کاهش مـی دهند.

7. buy-back contract
8. Kuala Lumpur Business School (klbs.com.my)

قـرارداد سـلف مـوازی بـه شـکلی کـه در مالـزی . 5
تجربـه شـده اسـت، به دلیـل تعـداد کـم معامـالت، 
پایـه  دارایـی  قیمـت  کشـف  فراینـد  بـه  کمکـی 

نمی کند. 
موازی  سلف  قرارداد  پایه  دارایی  انتخاب  مالک های   -2

استاندارد
باتوجه به اینکه تامین مالی تولیدکنندگان )عرضه کنندگان( یکی 
از اهداف اصلی قراردادهای سلف موازی استاندارد به شمار می رود 
و بازار ثانویه این قرارداد عمدتاً جهت افزایش نقدشوندگی قرارداد 
اولیه شکل می گیرد،کاالهایی که برای این قرارداد به عنوان دارایی 
پایه مناسب هستند، می بایست ویژگی هایی را احراز کنند. برخی از 

این ویژگی ها عبارتند از:
نیاز تولیدکننده )عرضه کننده( به تامین مالی: در . 1

معامالت سلف باید به این نکته توجه داشت که هدف 
از این قرارداد، تامین مالی تولیدکننده یا عرضه کننده 
است. بنابراین صرفاً در مورد محصوالت و کاالهایی قابل 

تحقق است که نیاز به تامین نقدینگی داشته باشند. 
از . 2 اعم  افراد  عموم  برای  دارایی  خرید  امکان 

مصرف کننده و سرمایه گذار: جهت عمق بخشیدن 
به بازار و کشف پیوسته قیمت کاالها، الزم است تعداد 
به   آن  معامله گران مشارکت کننده در  و  بازار  فعاالن 
اندازه ای باشند که فرآیند کشف قیمت به صورت رقابتی 
صورت گیرد. از این رو شرایط کاال باید به گونه ای باشد 
آورد.  فراهم  را  بازار  به  زیادی  افراد  ورود  امکان  که 
محدودیتی که در مورد برخی کاالها وجود دارد این 
تولیدکننده  عمدتاً  که  محدودی  عده  تنها  که  است 
هستند، مجاز به خرید این کاالها می باشند و کاال را 
پس از خرید در فرآیند تولید استفاده می نمایند. مثاًل 
صرفا  پتروشیمی  و  فلزی  محصوالت  برخی  مورد  در 
مشتریانی )خریدارانی( قادر به خرید خواهند بود که در 
سامانه ی بهین یاب وزارت صنعت ثبت شده اند و عماًل 
دست به دست شدن قرارداد در بازار ثانویه برای این 
کاالها موضوعیتی نخواهد داشت. همچنین در برخي 
و  سرمایه اي  نه  و  هستند  مصرفی  کاالها  که  بازارها 
براي انجام عملیات تولید مورد استفاده قرار مي گیرند، 
تحویل کاال در سررسید مورد توافق، نیاز واقعي مشتري 
به حساب مي آید و تسویه نقدی برای مشتری یک مانع 

محسوب خواهد شد.
است . 3 قرار  آنجا که  از  بازار سلف فعال:  وجود یک 

معامالت قراردادهای سلف موازی استاندارد به عنوان 
معامالت ثانویه قراردادهای سلف معمولی مطرح شود، 
طبیعی است که کاالیی که قرار است به عنوان دارایی 
پایه این قرارداد انتخاب می شود می بایست از یک بازار 

سلف وسیع برخوردار باشد. 
کاالیی . 4 پایه:  دارایی  برای  قوی  نقدی  بازار  وجود 

و  بازار  در  آن  فراوانی  که  است  قوی  نقد  بازار  دارای 
حجم معامالت صورت گرفته بر روی آن باال باشد تا 
روندهای قیمتی ونوسانات آن، عوامل موثر بر قیمت 
کاال و سایر پیچیدگی های آن برای معامله گران و عموم 
بازار، به  راحتی قابل درك و شناخت باشد. به عالوه با 
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وجود بازار نقد قوی، امکان کشف صحیح نرخ فراهم 
شده و امکان تحویل بیشتر شده و هزینه های معامالتی 

کاهش می یابند.
فعاالن احتمالی زیاد در بازار معامالت جهت عمق . 5

بخشیدن به بازار: وجود تعداد زیاد معامله گران در 
بازار، سبب کاهش انحصار و تعیین عادالنه تر قیمت ها 

خواهد شد.
و . 6 نوسان9  از  باید  پایه  دارایی  قیمت:  نوسانات 

قیمت  نوسان  باشد.  برخوردار  قیمت  نوسان پذیری10 
آن  قیمت،  نوسان پذیری  و  سفته بازان  برای  را  بازار 
می کند.  جذاب تر  ریسک  پوشش دهندگان  برای  را 
به طوری که پوشش دهندگان ریسک یا تولیدکنندگان، 
که کاال نیاز واقعی آنها می باشد برای اجتناب  از ریسک 
نوسانات قیمت و سفته بازان برای کسب سود از تغییر 

قیمت ها، حتی به صورت روزانه، وارد بازار می شوند.

3- فعاالن احتمالی بازار قراردادهای سلف موازی 
استاندارد میلگرد در بورس کاالی ایران

فعاالن بازار قراردادهای سلف موازی استاندارد میلگرد به چند دسه 
تقسیم می شوند. نخستین گروه، عرضه کنندگان هستند که در 
واقع فعاالن بازار این کاال در معامالت فیزیکی آن هستند که عموما 
موازی  سلف  معامالت  وارد  خود  های  فعالیت  مالی  تامین  برای 
استاندارد می شوند. گروه دوم سرمایه گذاران هستند که با هدف 
کسب سود قدم در این بازار می گذارند. البته ممکن است بخشی 
از مصرف کنندگان واقعی این کاال نیز در بازار قراردادهای سلف 
موازی استاندارد میلگرد وارد شده و از همین طریق نیاز مصرفی 
خود را تامین کنند که با توجه به ماهیت این قراردادها و نیز امکان 
تامین این نیاز در بازار فیزیکی احتماال حضور این دست از فعاالن 
بازار در معامالت سلف موازی استاندارد کمرنگ تر از دو گروه دیگر 
خواهد بود. بازارسازها و بازارگردانان نیز دیگر گروهی هستند که 
امکان حضور آنها در معامالت سلف موازی استاندارد میلگرد در 

دستورالعمل اجرایی این معامالت پیش بینی شده است.
• دولتی، 	 شرکت  ده ها  اکنون  هم  تولیدکنندگان: 

نیمه دولتی و خصوصی تولیدکننده میلگرد در کشور 
برای حضور  مناسبی  از ظرفیت  که  فعالیت می کنند 
در قراردادهای سلف موازی استاندارد برخوردار هستند. 
سلف  قراردادهای  بازار  در  حضور  با  تولیدکنندگان 

موازی استاندارد از مزایای زیر منتفع می شوند:
با - 1 رو  پیش  تولیدی  های  فعالیت  مالی  تامین  امکان 

کمترین هزینه
تبدیل موجودی انبار به منابع نقد یا اوراق بهادار برای - 2

تامین مالی
احتمالی - 3 کاهش  مقابل  در  انبار  موجودی  از  حفاظت 

قیمت  ها
• بازرگانان: جامعه تجار و بازرگانان فوالد، طیف بسیار 	

9. Volatility
10. Variability 

در  نفر  هزار  صد ها  که  می شود  شامل  را  گسترده ای 
سراسر کشور در آن فعالیت می کنند. حضور در بازار 
مزایای  میلگرد  استاندارد  موازی  سلف  قراردادهای 

زیادی برای بازرگانان خواهد داشت از جمله:
نقش آفرینی در کشف قیمت پیوسته میلگرد- 1
سلف - 2 بازار  در  قیمتی  نوسانات  طریق  از  سود  کسب 

موازی استاندارد میلگرد
• محصوالت 	 کنندگان  مصرف  کنندگان:  مصرف 

و  ساختمان  صنعت  در  عمدتا  که  میلگرد  و  فوالدی 
عمران فعالیت دارند از مزایای زیر بهره مند خواهند 

شد:
نوسان - 1 ریسک  پوشش  و  آینده  خرید  قیمت  تثبیت 

قیمت
شناسایی دقیق هزینه های خرید فوالد به منظور بودجه - 2

ریزی دقیق تر شرکت
تضمین صد درصد قراردادها توسط بورس و جلوگیری - 3

از نکول طرفین
• نقش 	 به  توجه  با  سرمایه گذاران:  و  بازارسازها 

پیوسته  استاندارد در کشف  موازی  قراردادهای سلف 
بر عرضه  است عالوه  قراردادها، الزم  این  پایه  دارایی 
کنندگان، بازرگانان و مصرف کنندگان، بازارگردانان نیز 
در صورت لزوم به منظور تضمین نقدشوندگی معامالت 
در این بازار حضور داشته باشند که این موضوع فصل 
موازی  سلف  قراردادهای  اجرایی  دستورالعمل  پنجم 
استاندارد در بورس کاالی ایران پیش بینی شده است. 
استاندارد  موازی  سلف  معامالت  در  بازارگردانی  ورورد  از  هدف 
شکاف  کاهش  و  نوسان  دامنه  تحدید  تقاضا،  و  عرضه  تنظیم 
نامتعارف قیمت و همان طور که گفته شد افزایش نقدشوندگی 

و عمق بازار است.

مزایای اوراق سلف موازی استاندارد- 4
اوراق سلف موازی برای اولین بار در ایران در تیر ماه 1393 برای 
تأمین مالی شرکت گل گهر در قالب فروش سلف سنگ آهن این 
شرکت در بورس کاالی ایران به مقدار 500 هزار تن و به مبلغ 
بیش از ۸0 میلیارد تومان مورد استفاده قرار گرفت. طبیعتاً این 
اوراق تأمین مالی می تواند در مورد هر کاالی اساسی دیگر از جمله 
انوع شمش ها، مقاطع طولی و تخت و سایر تولیدات صنعتی مورد 
استفاده قرار گیرد.  این اوراق ویژگی هایی دارد که آن را از سایر 
اوراق منتشر شده در کشور متمایز می سازد که به اختصار به آن ها 

اشاره می کنیم.

همـان طـور کـه ذکر شـد اوراقـی ماننـد اوراق مشـارکت و اجاره 
به صورت گسـترده در بازارهای مالی اسـالمی مورد اسـتفاده می 
باشـند. در حالی که اوراق سـلف موازی اسـتاندارد  به شـکلی که 
در ایـران منتشـر شـده و امـکان معامـالت ثانویه بـرای آن ایجاد 
شـده منحصـر به فرد اسـت. اگرچـه تاکنون در کشـورهایی مانند 
بحرین، سـودان، پاکسـتان و... از سازوکار سـلف برای تأمین مالی 
سـاختارمند و گسـترده استفاده شـده اسـت ولی در تمامی موارد 
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ایـن ابـزار در واقـع اوراق سـلف بـوده انـد و نـه سـلف مـوازی و 
خریـداران ایـن اوراق از نبـود بـازار ثانویـه بـرای ایـن اوراق رنـج 
بـرده انـد. در حالی که اوراق منتشـر شـده در ایران سـلف موازی 
اسـتاندارد اسـت و بـه طـور مثـال در مـورد اوراق منتشـر شـده 
توسـط گل گهـر ارزش معامـالت ثانویـه اوراق در 5 مـاه پـس از 
انتشـار ایـن اوراق بیـش از دو برابر ارزش انتشـار اولیـه اوراق بوده 
اسـت. اگرچه در کشـورهایی مانند مالزی در سـطح بسیار محدود 
و در قالـب روابـط بیـن بانک و دریافت کننده تسـهیالت از سـلف 
موازی اسـتفاده شـده اسـت کـه در آن مـوارد نمی تـوان از آن به 
عنوان انتشـار اوراق در سـطح گسـترده و انتشـار عمومی نام برد. 

وجود اختیارهای خرید و فروش تبعی
منتشـر کننـده ایـن اوراق در واقع مقداری از محصـوالت تولیدی 
خـود در آینـده را در قالـب قـرارداد سـلف بـه قیمـت معینـی به 
فـروش رسـانده اسـت. حـال اگـر قیمـت محصـول تولیـدی این 
شـرکت تـا سررسـید بـا نوسـان همـراه باشـد )کـه در بازارهـای 
کاالیـی امـری معمـول اسـت( در واقـع بازدهـی ایـن اوراق برای 
خریدار )و هزینه های تأمین مالی برای ناشـر( وابسـته به نوسـان 
قیمـت کاالی فروخته شـده خواهد بـود. این ماهیت اوراق سـلف 

اسـت. حـال اگـر  سـلف موازی بـه صورت 
کوتـاه مـدت منتشـر شـود، تا حـد زیادی 
تغییـرات قیمـت دارایـی پایـه و در نتیجه 
بازدهـی ایـن اوراق بـرای خریـدار و نیـز 
هزینه هـای تأمیـن مالـی بـرای فروشـنده 
قابـل محاسـبه خواهـد بـود. امـا در اوراق 
سـلف بلندمدت، نوسـانات غیـر قابل پیش 
بینـی قیمـت کاال ممکـن اسـت ریسـک 
شـدیدی را بـه فروشـنده و یا خریـدار این 
اوراق تحمیـل کنـد. لـذا بـرای جذاب تـر 
کـردن ایـن اوراق بـه خصـوص اوراق بلند 
مدت بـرای خریدار و نیز پوشـش ریسـک 
طـرف عرضـه کننـده اوراق، اختیـار تبعی 
مـی  تعریـف  قابـل  اوراق  ایـن  روی  بـر 
باشـد،  بـه ایـن ترتیـب کـه "خریـداران و 
فروشـنده سـلف کاال ضمـن قرارداد سـلف 
کاال شـرط می کننـد کـه خریـدار سـلف 
حق اختیـار فـروش مقـدار معینـی از کاال 
را بـه قیمـت معیـن در سررسـید داشـته 
باشـد و فروشـنده نیـز حق اختیـار خریـد 

مقـدار معینـی کاال را به قیمت معین در سررسـید داشـته باشـد. 
همچنیـن عرضـه کننده سـلف  ضمـن قـرارداد سـلف کاال اجازه 
می دهـد کـه خریـدار سـلف ایـن دو اختیـار را بـه خریدار سـلف 

مـوازی کاال منتقـل نمایـد." 11
اوراق بدون کوپن

ایـن اوراق بـه دلیـل ماهیـت خـود کـه همانـا پیـش فـروش کاال 
بـرای سررسـیدی در آینده اسـت بـدون کوپن می باشـد. این امر 
خـود تـا حـد زیـادی مشـکالت مرتبط بـا تأمیـن نقدینگـی بین 
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دوره منتشـر کننـده اوراق بـرای پرداخت کوپن هـا را کاهش می 
دهـد. اگرچـه بـا توجه بـه تغییـرات قیمـت دارایـی و افزایش آن 
در سررسـید و در صـورت درخواسـت خریـدار اوراق برای تسـویه 
نقـدی و عـدم دریافـت کاال، بایـد حداقـل مقـدار افزایـش قیمت 
کاال در قالـب وجـوه از طـرف منتشـر کننـده بـه خریـدار اوراق 
تحویـل شـود. بـه هر حـال ریسـک نقدینگی طـول دوره انتشـار 

اوراق بـرای منتشـر کننـده کاهـش یافته اسـت.
 سادگی فرایند انتشار

در تأمین مالی از این طریق فرایندهای پیچیده ای که برای انتشار 
اوراق مشابه الزم است طی نمی شود و کافی است منتشر کننده 
به  نویسی  پذیره  مشاور  از طریق  را  اوراق  انتشار  امیدنامه  اوراق 
شرکت بورس کاالی ایران ارسال کند و امید نامه اوراق مورد تأیید 
هیأت پذیرش قرار گیرد پس از آن با وجود متعهد پذیره نویسی 
سایر مراحل به سادگی عرضه یک کاال در بورس طی خواهد شد. 
به همین دلیل این اوراق برخالف سایر اوراق تأمین مالی که از 
طریق فرابوس منتشر می شود باید از طریق بورس کاالی ایران 

منتشر شود. 
مراحل انتشار اوراق سلف

هزینه های انتشار پایین
از آنجایی که در این سازوکار بنگاهی که اقدام به تأمین وجوه می 
کند در واقع اقدام به فروش کاالی تولیدی خود در بورس کاال می 
کند، لذا هزینه های انتشار این اوراق نسبت به اوراق تأمین مالی 
دیگر بسیار پایین است، زیرا در این اوراق عماًل نیازی به ایجاد نهاد 
واسط، تأمین ضمانت بانکی  و بسیاری دیگر از اقدامات دیگر که در 
اوراق تأمین مالی دیگر هزینه های قابل توجهی را متوجه منتشر 

کننده اوراق می کند وجود ندارد. 



گفت و گو با آیدین هاشمی، 
مدیرعامل شــرکت فوالد پردازان تکین:

تکنولوژی های 
ارزان، سطح توقعات 

صنعت گـــران را 
پاییـن آورده است

معرفــی
ــن،  ــوزه تامی ــی در ح ــورت تخصص ــن بص ــردازان تکی ــوالد پ ــرکت ف ش
ــزات  ــین آالت و تجهی ــد، ماش ــل تولی ــوط کام ــدازی خط ــب و راه ان نص
ــورد  ــی م ــام یدکــی و مصرف ــن اق ــوالدی و همچنی ــی و ف ــع معدن صنای

ــد.  ــت می کن ــوالدی فعالی ــات ف ــاز کارخانج نی
ایــن شــرکت بــا در اختیــار داشــتن نمایندگــی انحصــاری فــروش 
 Fives ــه ــی از جمل ــرح اروپای ــراز اول و مط ــای ت ــرکت ه ــوالت ش محص
ایتالیــا،   ECHORD ایتالیــا،   ATOMAT ایتالیــا،   NCO فرانســه،   Group

TERMOMACCHINE ایتالیــا و غیــره در زمینــه طراحــی و ســاخت خطوط 

تولیــد، ماشــین آالت و تجهیــزات مربــوط بــه صنایــع فــوالد ســازی، نــورد 
گــرم و ســرد انــواع مقاطــع فــوالدی، فــرآوری ورق فــوالدی، تولیــد لولــه 
و پروفیــل فــوالدی، فــرآوری مفتــول و غیــره، از توانمنــدی قابــل توجهــی 
ــور  ــل کش ــدی داخ ــرم تولی ــای محت ــات واحده ــه ملزوم ــن کلی در تأمی

برخــوردار می باشــد. 

پیام مدیرعامل

بــا توجــه بــه شــرایطی کــه کشــور بــه دلیــل اعمــال 
تحریــم هــای سیاســی و اقتصادی در ســال هــای اخیر 
تجربــه کــرد، همــکاری مــا بــا شــرکت هــای معتبــر 
ــوژی  ــش و تکنول ــدان دان ــه مول ــی ک و مطــرح اروپای
هســتند قطــع، و تمایــل بــازار داخــل بــه همــکاری بــا 
شــرکت هــای کــم اعتبــار ســایر کشــورها بــه علــت 

قمیــت پاییــن محصــوالت افزایــش یافــت. 
نتیجــه ایــن اتفاقــات تنــزل ســطح توقــع مشــتریان 
و تولیــد کننــدگان داخلــی بــه همــان ســطوح پاییــن 
ــاال از  ــت ب ــا کیفی ــوالت ب ــذا محص ــود، ل ــی ب کیفیت
ــن  ــدند. ای ــم ش ــیار ک ــا بس ــذف ی ــا ح ــه تقاض چرخ
ــان  ــدا و پنه ــای پی ــال هزینه ه ــب اعم ــم موج مه
ــه  ــف کشــور، از جمل ــع مختل ــه صنای ــر بدن ــادی ب زی

ــوالد شــد. صنعــت ف
ــف  ــع مختل ــه صنای ــده ب ــات وارد ش ــه صدم از جمل
ــای  ــوان هزینه ه ــی ت ــوالد را م ــت ف ــه صنع از جمل
انــرژی،  بــاالی  مصــرف  شــامل  تولیــد  بــاالی 
ــری از  ــتفاده حداکث ــن و اس ــیار پایی ــره وری بس به
تعــداد نیروهــای انســانی، کــه باعــث کاهــش قــدرت 
رقابتــی واحد هــای تولیدکننــده صنعتــی و در نتیجــه 
تولیــد محصــول بــا کیفیــت نــه چنــدان قابــل قبــول 
بــا هزینه هــای بــه مراتــب باالتــر از اســتاندارد هــای 

ــی اشــاره کــرد. نکتــه مهــم دیگــری کــه نبایــد از آن غافــل شــد،  جهان
ــور  ــل کش ــین آالت در داخ ــداری ماش ــرات و نگه ــاالی تعمی ــه ب هزین
ــتگاه ها  ــی از دس ــر اصول ــب و غی ــتفاده نامناس ــان گر اس ــه نش ــت ک اس
ــه کاهــش کارایــی و توقف هــای  در صنایــع داخلــی اســت، کــه منجــر ب
ــد  ــوالت تولی ــده محص ــای تمام ش ــش به ــد و افزای ــد تولی ــرر در رون مک
ــا  ــن هزینه هــا را ت ــا ای ــود ت ــی آن ب ــد در پ ــن بای شــده می شــود، بنابرای

ــن کاهــش داد. حــد ممک
ایــن مســاله را مــی تــوان بــه خوبــی در آمــار هــای ارائــه شــده توســط 
ســازمان های ذیربــط مشــاهده نمــود. بــه همیــن دلیــل در دوران صنعتــی 
ــا  ــد ت ــب می توان ــای مناس ــا و فناوری ه ــتفاده از تکنولوژی ه ــی اس کنون
ــات بهــره  ــری کــرده و موجب ــه  جلوگی ــاف هزین ــن ات ــادی از ای حــد زی
ــاال بــردن قــدرت رقابــت  وری بیشــتر در صنایــع تولیــدی و همچنیــن ب

محصــوالت نهایــی را فراهــم کنــد.
در آخــر بایــد بگویــم کــه در صنایــع تولیــدی کشــور، اعتقــاد و بــاور بــه 
اســتفاده از سیســتم MIS در مدیریــت و تولیــد محصــوالت شــکل نگرفتــه 
اســت و هزینه هــای پنهــان زیــادی هســتند کــه صاحبــان صنایــع 

ــد. ــبه نمی کنن ــا را محاس ــات آن ه ــران کارخانج ــدی و مدی تولی
در صورتی کــه اگــر سیســتم مدیریتــی کارخانجــات صنعتی-تولیــدی بــه 
ســمت اتوماســیون متمایــل شــود، قطعــا ســطح بهــره وری افزایــش پیــدا 

خواهــد کــرد. 
ــادی در  ــی و اقتص ــای سیاس ــع تحریم ه ــا رف ــه ب ــم ک ــی امیدواری همگ
ســال آتــی بتوانیــم شــرایط خوبــی را نــه تنهــا بــرای خــود بلکــه بــرای 
ــع،  ــرخ صنای ــش در آوردن چ ــه چرخ ــا ب ــازیم و ب ــم س ــورمان فراه کش

ــز باشــیم.  ــران عزی ــروزی ای باعــث ســرفرازی و به

یکــی از ویژگی هــای بــارز شــرکت های معتبــری 
ــد در  ــر و کارآم ــای موث ــه راهکاره ــد Fives ارائ مانن
افزایــش بهــره-وری، کیفــت محصول نهایــی و کاهش 
ــش روز و  ــری از دان ــا بهره گی ــد ب ــای تولی ــه ه هزین

نویــن می باشــد.  تکنولوژی هــای 
ــه  ــن، ارائ ــردازان تکی ــوالد پ ــه ف ــدف مجموع ــذا ه ل
و  فعــاالن  بــه  بازرگانــی  و  مهندســی  خدمــات 
تولیدکننــدگان داخلــی، جهــت توســعه و رشــد ایــن 

ــت.  ــان اس ــور عزیزم ــا در کش واحده

وضعـیت بازار
در حــال حاضــر رکــود بــی ســابقه ای گریبــان گیــر 
ــل آن  ــه دلی ــت ک ــده اس ــور ش ــوالد کش ــت ف صنع
فقــط تحریــم هــا نبــوده و برخــی از ایــن مشــکات 
منشــا درونــی دارنــد. امیدواریــم هــر چــه ســریع تــر 
ایــن مشــکات مرتفــع شــده و مجــددا شــاهد رونــق 

صنعــت فــوالد کشــور باشــیم. 

سابقه همـکاری
ــکاری  ــابقه هم ــن س ــردازان تکی ــوالد پ ــرکت ف ش
بــا مجموعه هــای زیــادی از تامیــن کننــدگان و 
ــود  ــه خ ــوالد را در کارنام ــت ف ــدگان صنع تولیدکنن
بــه  می تــوان  هــا  ایــن شــرکت  از جملــه  دارد. 
ــرکت  ــوالد، ش ــان ف ــه، آری ــوالد مبارک ــه ف مجموع
نــورد و لولــه اهــواز، گــروه صنعتــی صفــا، لوله ســازی 

ــرد.  ــاره ک ــره اش ــواز و غی اه

 معرفی



گفت و گو با آیدین هاشمی، 
مدیرعامل شــرکت فوالد پردازان تکین:

تکنولوژی های 
ارزان، سطح توقعات 

صنعت گـــران را 
پاییـن آورده است

معرفــی
ــن،  ــوزه تامی ــی در ح ــورت تخصص ــن بص ــردازان تکی ــوالد پ ــرکت ف ش
ــزات  ــین آالت و تجهی ــد، ماش ــل تولی ــوط کام ــدازی خط ــب و راه ان نص
ــورد  ــی م ــام یدکــی و مصرف ــن اق ــوالدی و همچنی ــی و ف ــع معدن صنای

ــد.  ــت می کن ــوالدی فعالی ــات ف ــاز کارخانج نی
ایــن شــرکت بــا در اختیــار داشــتن نمایندگــی انحصــاری فــروش 
 Fives ــه ــی از جمل ــرح اروپای ــراز اول و مط ــای ت ــرکت ه ــوالت ش محص
ایتالیــا،   ECHORD ایتالیــا،   ATOMAT ایتالیــا،   NCO فرانســه،   Group

TERMOMACCHINE ایتالیــا و غیــره در زمینــه طراحــی و ســاخت خطوط 

تولیــد، ماشــین آالت و تجهیــزات مربــوط بــه صنایــع فــوالد ســازی، نــورد 
گــرم و ســرد انــواع مقاطــع فــوالدی، فــرآوری ورق فــوالدی، تولیــد لولــه 
و پروفیــل فــوالدی، فــرآوری مفتــول و غیــره، از توانمنــدی قابــل توجهــی 
ــور  ــل کش ــدی داخ ــرم تولی ــای محت ــات واحده ــه ملزوم ــن کلی در تأمی

برخــوردار می باشــد. 

پیام مدیرعامل

بــا توجــه بــه شــرایطی کــه کشــور بــه دلیــل اعمــال 
تحریــم هــای سیاســی و اقتصادی در ســال هــای اخیر 
تجربــه کــرد، همــکاری مــا بــا شــرکت هــای معتبــر 
ــوژی  ــش و تکنول ــدان دان ــه مول ــی ک و مطــرح اروپای
هســتند قطــع، و تمایــل بــازار داخــل بــه همــکاری بــا 
شــرکت هــای کــم اعتبــار ســایر کشــورها بــه علــت 

قمیــت پاییــن محصــوالت افزایــش یافــت. 
نتیجــه ایــن اتفاقــات تنــزل ســطح توقــع مشــتریان 
و تولیــد کننــدگان داخلــی بــه همــان ســطوح پاییــن 
ــاال از  ــت ب ــا کیفی ــوالت ب ــذا محص ــود، ل ــی ب کیفیت
ــن  ــدند. ای ــم ش ــیار ک ــا بس ــذف ی ــا ح ــه تقاض چرخ
ــان  ــدا و پنه ــای پی ــال هزینه ه ــب اعم ــم موج مه
ــه  ــف کشــور، از جمل ــع مختل ــه صنای ــر بدن ــادی ب زی

ــوالد شــد. صنعــت ف
ــف  ــع مختل ــه صنای ــده ب ــات وارد ش ــه صدم از جمل
ــای  ــوان هزینه ه ــی ت ــوالد را م ــت ف ــه صنع از جمل
انــرژی،  بــاالی  مصــرف  شــامل  تولیــد  بــاالی 
ــری از  ــتفاده حداکث ــن و اس ــیار پایی ــره وری بس به
تعــداد نیروهــای انســانی، کــه باعــث کاهــش قــدرت 
رقابتــی واحد هــای تولیدکننــده صنعتــی و در نتیجــه 
تولیــد محصــول بــا کیفیــت نــه چنــدان قابــل قبــول 
بــا هزینه هــای بــه مراتــب باالتــر از اســتاندارد هــای 

ــی اشــاره کــرد. نکتــه مهــم دیگــری کــه نبایــد از آن غافــل شــد،  جهان
ــور  ــل کش ــین آالت در داخ ــداری ماش ــرات و نگه ــاالی تعمی ــه ب هزین
ــتگاه ها  ــی از دس ــر اصول ــب و غی ــتفاده نامناس ــان گر اس ــه نش ــت ک اس
ــه کاهــش کارایــی و توقف هــای  در صنایــع داخلــی اســت، کــه منجــر ب
ــد  ــوالت تولی ــده محص ــای تمام ش ــش به ــد و افزای ــد تولی ــرر در رون مک
ــا  ــن هزینه هــا را ت ــا ای ــود ت ــی آن ب ــد در پ ــن بای شــده می شــود، بنابرای

ــن کاهــش داد. حــد ممک
ایــن مســاله را مــی تــوان بــه خوبــی در آمــار هــای ارائــه شــده توســط 
ســازمان های ذیربــط مشــاهده نمــود. بــه همیــن دلیــل در دوران صنعتــی 
ــا  ــد ت ــب می توان ــای مناس ــا و فناوری ه ــتفاده از تکنولوژی ه ــی اس کنون
ــات بهــره  ــری کــرده و موجب ــه  جلوگی ــاف هزین ــن ات ــادی از ای حــد زی
ــاال بــردن قــدرت رقابــت  وری بیشــتر در صنایــع تولیــدی و همچنیــن ب

محصــوالت نهایــی را فراهــم کنــد.
در آخــر بایــد بگویــم کــه در صنایــع تولیــدی کشــور، اعتقــاد و بــاور بــه 
اســتفاده از سیســتم MIS در مدیریــت و تولیــد محصــوالت شــکل نگرفتــه 
اســت و هزینه هــای پنهــان زیــادی هســتند کــه صاحبــان صنایــع 

ــد. ــبه نمی کنن ــا را محاس ــات آن ه ــران کارخانج ــدی و مدی تولی
در صورتی کــه اگــر سیســتم مدیریتــی کارخانجــات صنعتی-تولیــدی بــه 
ســمت اتوماســیون متمایــل شــود، قطعــا ســطح بهــره وری افزایــش پیــدا 

خواهــد کــرد. 
ــادی در  ــی و اقتص ــای سیاس ــع تحریم ه ــا رف ــه ب ــم ک ــی امیدواری همگ
ســال آتــی بتوانیــم شــرایط خوبــی را نــه تنهــا بــرای خــود بلکــه بــرای 
ــع،  ــرخ صنای ــش در آوردن چ ــه چرخ ــا ب ــازیم و ب ــم س ــورمان فراه کش

ــز باشــیم.  ــران عزی ــروزی ای باعــث ســرفرازی و به

یکــی از ویژگی هــای بــارز شــرکت های معتبــری 
ــد در  ــر و کارآم ــای موث ــه راهکاره ــد Fives ارائ مانن
افزایــش بهــره-وری، کیفــت محصول نهایــی و کاهش 
ــش روز و  ــری از دان ــا بهره گی ــد ب ــای تولی ــه ه هزین

نویــن می باشــد.  تکنولوژی هــای 
ــه  ــن، ارائ ــردازان تکی ــوالد پ ــه ف ــدف مجموع ــذا ه ل
و  فعــاالن  بــه  بازرگانــی  و  مهندســی  خدمــات 
تولیدکننــدگان داخلــی، جهــت توســعه و رشــد ایــن 

ــت.  ــان اس ــور عزیزم ــا در کش واحده

وضعـیت بازار
در حــال حاضــر رکــود بــی ســابقه ای گریبــان گیــر 
ــل آن  ــه دلی ــت ک ــده اس ــور ش ــوالد کش ــت ف صنع
فقــط تحریــم هــا نبــوده و برخــی از ایــن مشــکات 
منشــا درونــی دارنــد. امیدواریــم هــر چــه ســریع تــر 
ایــن مشــکات مرتفــع شــده و مجــددا شــاهد رونــق 

صنعــت فــوالد کشــور باشــیم. 

سابقه همـکاری
ــکاری  ــابقه هم ــن س ــردازان تکی ــوالد پ ــرکت ف ش
بــا مجموعه هــای زیــادی از تامیــن کننــدگان و 
ــود  ــه خ ــوالد را در کارنام ــت ف ــدگان صنع تولیدکنن
بــه  می تــوان  هــا  ایــن شــرکت  از جملــه  دارد. 
ــرکت  ــوالد، ش ــان ف ــه، آری ــوالد مبارک ــه ف مجموع
نــورد و لولــه اهــواز، گــروه صنعتــی صفــا، لوله ســازی 

ــرد.  ــاره ک ــره اش ــواز و غی اه



تفاوت قیمت 150درصدی محصوالت 
پارس وزین با تولیدات خارجی

معرفی
شرکت پارس وزین با حدود 1۸ سال سابقه در حوزه فوالد، سیمان 
و صنایع معدنی فعالیت دارد. این شرکت از سال 1376 با محوریت 
طراحی و ساخت سیســتم های انتقال مواد شروع بکار کرده و این 

مسیر را تا به االن ادامه داده است. 
شــرکت پارس وزین با استقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریت 
کیفیت و رضایت مشــتری طبق استاندارد TUV Inter Cert آلمان 
در صدد این است تا محصوالت خود را هم تراز محصوالت با کیفیت 

خارجی به بازار داخلی و خارجی ارائه نماید.

سابقه همکاری
با توجه به زمینه فعالیت شرکت پارس وزین )Material Handling(؛ 
این مجموعه با شــرکت های مختلفی در صنایع فوالد، سیمان، گچ، 
شیشــه و غیره همکاری داشته است که جزو پیشگامان این صنعت 
خود را معرفی نموده است و با بیش از نیمی از کارخانه های صنایع 

فوق همکاری چشمگیری داشته است.
با توجه به اینکه پایه و اساس فرآیند تولید صنایع معدنی تقریبا 
مانند هم هستند و در مرحله استخراج همه مواد معدنی پروسه ای 
تقریبا شبیه به هم را دارند هرگونه فعالیت با صنایع فوق میسر 

گردیده است.

وضعیت بازار
در حال حاضر وضعیت بازار و بطور کلی شرایط اقتصادی کشور 
در دوران رکود به سر می برد که یکی از دالیل آن نشات گرفته 
از تقاضای پایین در بازار است. اما با وجود این شرایط هم، شرکت 
پارس وزین هیچگونه کاهش ظرفیتی در تولیدات خود نداشته 
است، اما نبود نقدینگی در بازار باعث شده تا از لحاظ درآمدی و 
دریافتی، شرایط مالی نابسامانی را مانند اکثر واحدهای تولیدی 

کشور، تجربه کند.
مجموعه پارس وزین تمام تالش خود را انجام داده و می دهد تا 
بتواند کیفیت خود را به سطح شرکت های معتبر جهانی برساند 
و بهترین کیفیت را با کمترین قیمت در اختیار مصرف کنندگان 
و مشتریان قرار دهد. تفاوت قیمت موجود در میان محصوالت 

و  پارس وزین  شرکت 
تولیدات خارجی، نشانگر 
150 درصد تفاوت قیمت 
سهم  می تواند  که  است 
هزینه های سرمایه گذاری 
انتقال  بخش  در  شده 
مواد کارخانجات و معادن 
را تا حد زیادی به صرفه 

کند.

مشکالت و موانع
دوران پسـاتحریم و شـرایطی که در این مدت به سر تولیدکنندگان 
آمـد، ایـن واقعیت را نشـان می دهـد که مشـکالت تولیدکنندگان 
فقـط بـه ورود سـرمایه گذار مرتبط نیسـت و موانع زیادی هسـتند 

که باعث سـخت تر شـدن شـرایط شـده اند. 
یکی از مهم ترین این موانع عدم اطمینان به تولیدکنندگان داخلی 

است که باعث می شود تا سرمایه گذاران 
تولیدات  و  کاالها  سمت  به  خریداران  و 

خارجی گرایش پیدا کنند. 
اگـر کمـی بـه محصـوالت تولیـد داخلی 
بها داده شـود و تولیدکنندگان از حمایت 
برخوردار شـوند، می تـوان آینده خوبی را 

متصـور بود. 

 معرفی
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گفت و گوی چیالن با رئیس کمیته معدن و صنایع 
معدنی مجلس

مجلس برای بهبود وضعیت سنگ آهن چکار 
کرده است؟ 

داریوش اسماعیلی، رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار 
چیالن اعالم کرد: عمده مشــکلی که در صنایع معدنی شاهد آن 
هســتیم، افت شدید قیمت هاست؛ مســئله ای که نشات گرفته از 
قیمت های جهانی است اما نکته ای که در این برهه مهم تر به نظر 

می رسد، موضوع اکتشاف است. 
اسماعیلی افزود: بنده معتقدم بخش اکتشاف مانند پاشیدن بذری 
است که بعدها درو خواهد شــد و محصوالت را برداشت خواهیم 
کرد. اکتشاف همیشه ریسک باالیی داشته و دولت ها در همه جای 
دنیا این وظیفه را بر عهده می گیرند. برای ما در مجلس شــورای 
اســالمی همیشه این موضوع مهم بوده است و از حدود 4 ماه قبل 
کارگروهی در مجلس به نام و با هدف توسعه بخش معدن تشکیل 
دادیــم که با حضور همیشــگی نایب رئیــس اول مجلس جناب 
ابوترابی فرد و روسای کمیســیون های صنایع معادن، اقتصادی، 
بودجه و بخش خصوصی و همینطور با همراهی اصحاب و فعالین 

این حوزه به دنبال رفع مشکالت این حوزه است. 
از مسائلی که در این کمیته به دنبال پاسخی برای آن هستیم این 
اســت که آیا وزارتخانه توانایی این را دارد که اکتشافات را توسعه 
دهد؟ بحث دیگر این اســت که منابع مالی این اکتشافات توسط 

دولت چگونه تامین می شــود؟ و موضوع دیگر این که چگونه می 
توان بخش خصوصی را وارد حوزه اکتشافات کنیم؟ 

این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی با 
پرداختن به بحث خام فروشی اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات 
مهم معادن کشور مبحث خام فروشی است که با وجود تاکید رهبر 

معظم انقالب هنوز هم دیده می شود. 
در زنجیره تولید فوالد، پس از کشــف و برداشت در معادن سنگ 
آهن تا محصول نهایی پروسه  پنجگانه ای طی می شود که پتانسیل 
اشــتغال زایی باالیی را در خود دارد، بنابراین باید از این فرصت ها 
استفاده کرد و از خام فروشی پرهیز کنیم. در واقع در سیکل تولید 
فوالد در کارخانه ای با ظرفیت یک و نیم میلیون تنی، این قابلیت 
وجود دارد تا نزدیک به 6 هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم، 

توان اشتغال پیدا خواهند کرد. 
ضمـن اینکـه خام فروشـی سـنگ آهن به خـارج از کشـور منجر 
بـه ایجـاد اشـتغال و ارزش افـزوده بسـیار بـاال بـرای کشـورهای 
دیگـر می شـود و دوبـاره بـه داخـل کشـور ورود پیـدا می کنـد. 
دلیـل ایـن روند اشـتباه هـم به خاطر یک سـری قوانینـی بود که 
باعـث می شـد تـا فـروش سـنگ آهـن در داخل کشـور همـراه با 
مالیـات باشـد ولی صـادرات به خارج از کشـور معـاف از پرداخت 
مالیـات باشـد. خوشـبختانه در مجلـس این قوانین اصالح شـدند 

تـا کمکـی بـه جلوگیری از خام فروشـی باشـد. 
اســماعیلی درباره حقوق دولتی معادن هــم به خبرنگار ما گفت: 
در این خصوص، طی جلســات متعددی که انجام شد، قرار شد تا 
هیئت 11 نفره ای به پیشنهاد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، در شورای عالی معادن مشخص شود و با نظارت مجلس 
این حقوق تعیین و تنظیم شــود و رقم پرداختی بر طبق شرایط 
و موقعیــت تصویب و ارائه می شــود. یکی از مهم ترین نتایج این 
اقدامات این بود که رقم حقوق دولتی معادن در حال حاضر تا 70 

درصد کاهش پیدا کرده است. 
رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسالمی، تالش 
برای کاهش قیمت تمام شده تولید و استخراج محصوالت معدنی را 
الزامی دانست و تصریح کرد: انتقادی که بر فعالین حوزه سنگ آهن و 
معدن به طور کلی وارد است، مشکل عدم تحقیق و پژوهش کافی در 
این حوزه ها برای کاهش بهای تمام شده تولید و استخراج محصوالت 
معدنی است. مسئله ای که منجر به ضعیف تر شدن حوزه معدن در 

کشور شده است و امید است تا این مسئله مرتفع شود. 

سنگ آهن
پرونده



رئیس انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن در گفت و گو با 80
چیالن:

زیرساخت های بخش معدن در ایران قابل 
قیاس با دنیا نیست

قدیر قیافه، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن 
ایران در گفت و گو با »چیالن« به مشــکالت مربوط به زیرساخت 
های بخش معادن پرداخت و گفت: یکی از مهم ترین موانع توســعه 
بخش معدن، نبود زیرساخت های کافی و مناسب در این حوزه است. 
برای نمونه اگر به منطقه سنگان و پروژه  هایی که در این منطقه در 
دست اجراست، نگاه کنیم ، متوجه خواهیم شد که یکی از معضالت 
اصلی این منطقه نبود زیرساخت های حمل و نقلی مناسب است. 17 
میلیون تن محصوالت معدنی چگونه می تواند جابجا شــود؟ کشتی 
55 هزار تنی در ایران ظرف 4 روز بارگیری می شود در حالی که در 
کشورهای صاحب نام سنگ آهن کشــتی 400 هزار تنی ظرف 2۸ 
ساعت بارگیری می شود و این تفاوت در زیرساخت ها را نشان می دهد 

که در قیمت تمام شده هم تاثیر گذار هستند. 
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ســنگ آهن ایران در 
ادامه افزود: موضوع دیگری که این روزها بیان می شــود و به فعاالن 
حوزه ســنگ آهن انتقاد می کنند، مبحث خام فروشی است. خام 
فروشی یعنی کاالی اولیه ای از معدن استخراج شود و هیچ تغییری در 
آن صورت نگیرد و به فروش برسد. اما در مورد سنگ آهن دانه بندی 
نمی توان لفظ خام فروشــی را اطالق کــرد چرا که عمل فرآوری در 
آنها اتفاق می افتد و سنگ آهن عیار 35 یا 40 درصد پس از عملیات 
فرآوری و حذف عناصر زائد به عیار 62 درصد می رسد. بنابراین شاهد 

تغییر – چه فیزیکی و چه شــیمیایی- در محصول استخراج شده 
هســتیم که قابل اســتفاده در کارخانجات فوالدی کوره بلند است. 
امــا به دلیل نوع تکنولوژی غالب در تولید فوالد کشــور، واحد های 
مصرف کننده داخلی قادر به مصرف تمام این محصوالت نیستند و 
این شرایط باعث شده فعاالن خصوصی بخش سنگ آهن به صادرات 

روی بیاورند.

پروا سلطانی در گفت و گو با چیالن:
اصلی ترین مانع فرآوری سنگ آهن، عدم 

ثبات قوانین است
پروا ســلطانی، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ســنگ آهن ایران در گفت و گو با خبرنگار چیالن اظهار داشــت: 
به نظر من مهم ترین و اصلی ترین مانع فرآوری ســنگ آهن و عدم 
تمایل معادن ســنگ آهن به ورود به این مســیر، عدم ثبات قوانین 
و دستورالعمل هاســت. موضوعــی که اصلی تریــن فعالیت انجمن 
تولیدکنندگان ســنگ آهن را نیز تشکیل می دهد، اصالح و بررسی 
همین قوانین اســت که اعتماد فعاالن این حوزه برای ورود به مسیر 

فرآوری مشکل کرده است. 
سلطانی خاطرنشان کرد: برای توسعه صادرات سنگ آهن هم معتقدم 
باید مکانیزم بازار آزاد را اساس و مبنا قرار دهیم. اگر سنگ آهن ایران 
رقابتی باشد یعنی قیمت و کیفیت مناسبی داشته باشد، طبعا مورد 
استقبال در بازارهای جهانی خواهد بود. باید به سمت تکمیل زنجیره 
ارزش افزوده پیش برویم و ســعی کنیم محصوالت با ارزش افزوده 

بیش تر را صادر کنیم.





معرفی مجتمع سنگ آهن سنگان؛

سنگ آهن سنـــگان 
یک الگوی جهانــــــی

معرفی
منطقــه ســنگان بــا قرارگیــری در اســتان خراســان رضــوی و بــا در اختیار 
داشــتن ذخایــری نزدیــک بــه 5 میلیاردتــن ســنگ آهن )بنــا بــه آخریــن 
اکتشــافات صــورت گرفتــه(، در زمــره مهم تریــن و اســتراتژیک ترین 
ــرد. برخــاف ســایرنقاط  ــرار می گی مجموعه هــای ســنگ آهــن کشــور ق
کشــورکه رگه هایــی ازســنگ آهن از آن عبورکرده،ســنگ آهن در منطقــه 
ــوده ای درزیرخــاک وجــود دارد کــه قســمتی از آن  ســنگان به صــورت ت
درشــمال افغانســتان وقســمت دیگــر آن درمنطقــه ســنگان آرمیده اســت.
حــوزه فعالیــت ســنگان در 5 بخــش دســته بنــدی مــی شــود: اکتشــاف، 
اســتخراج، فــرآوری ســنگ آهــن دانــه بنــدی، تولیــد کنســانتره آهــن و 
ــده  ــر عه ــنگان ب ــع س ــت مجتم ــازی. مدیری ــک گندله س ــده نزدی در آین
مهنــدس علــی صدیقــی فــر اســت. در منطقــه ســنگان ســرمایه گــذاری 
بخــش خصوصــی نیــز فعــال بــوده و شــرکت هــای فــوالد مبارکــه، فــوالد 
ــنگان  ــیان س ــال پارس ــی و اپ ــک مل ــرق کاوه، بان ــوالد ش ــان، ف خراس

مشــغول بــه فعالیــت هســتند.

سابقه همکاری
ــوالد  ــای ف ــرکت ه ــا ش ــه ب ــت ک ــادی اس ــدت زی ــنگان م ــع س مجتم
ــد و  ــت می کن ــان فعالی ــن اصفه ــه و ذوب آه ــوالد مبارک ــتان، ف خوزس
ــعه و  ــازمان توس ــت گزاری های س ــه سیاس ــه ب ــا توج ــا ب ــن فعالیت ه ای

ــرد. ــورت می گی ــران ص ــی ای ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع نوس
همچنیــن فعالیت هــای گســترده صادراتــی کــه از طریــق بــورس و 
ــب  ــت، غال ــده اس ــتگذاری ش ــازمان سیاس ــط س ــه توس ــی ک مزایده های

ــد. ــکیل می دهن ــه را تش ــن مجموع ــروش ای ــم ف حج

مسائل و مشکالت
مهمتریــن مســائل و مشــکات مجتمــع ســنگان در حــال حاضــر، دوری از 
مبــادی مصــرف کارخانجــات داخلــی و بنــادر جهــت صــادرات محصــوالت 
ــتان  ــل اس ــازی در داخ ــای فوالدس ــدازی واحده ــا راه ان ــد. ب ــی باش م

ــد. ــوان مشــکل مســافت و دوری را حــل نماین می ت

پیام جانشین مدیرعامل

ناصر اسماعیل زاده معاون فنی و بهره برداری مجتمع سنگ آهن سنگان: 

ــه  ــه ب ــا توج ــع و ب ــه- در صنای ــز پای ــوان فل ــن -به عن ــودن ســنگ آه ــتراتژیک ب ــه اس ــه ب ــا توج ب
ذخایــر بــاالی معــادن ســنگان مــی تــوان بــه اهمیــت ایــن معــادن و نقــش آن در راهبــرد اقتصــاد 
مقاومتــی پــی بــرد. لــذا مجموعــه ســنگان بــا تمــام تــوان خــود، نســبت بــه اکتشــاف ذخایــر جدیــد، 
اســتخراج و فــرآوری بــا روش هــای بهینــه و روز آمــد دنیــا جهــت محقــق نمــودن اهــداف تعییــن 

شــده در حــال فعالیــت مــی باشــد.

ــادن  ــده ازمع ــتخراج ش ــن اس ــنگ آه ــی ازس بخش
ــار  ــدی پرعی ــه بن ســنگ آهــن ســنگان بصــورت دان
می شــودکه جهــت مصــرف ذوب آهــن اصفهــان 
وصــادرات و بخــش دیگرســنگ آهن اســتخراج شــده، 
ــای  ــه کارخانه ه ــانتره ب ــورت کنس ــه ص ــرآوری و ب ف
گندلــه ســازی و احیــاء مســتقیم ارســال مــی گــردد.
ــت:  ــده اس ــع آم ــن مجتم ــداز ای ــم ان ــه چش در بیانی
مجتمــع ســنگ آهــن ســنگان بــه دنبــال ایــن اســت 
ــاف  ــی در اکتش ــوی جهان ــک الگ ــوان ی ــه عن ــا ب ت
معدنــی  مــواد  و  اســکارنی  تیــپ  آهــن  ســنگ 
ــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن  همــراه، و همچنیــن ب
ــز  ــی از مراک ــن و یک ــنگ آه ــتخراج کنندگان س اس
کشــــــور در فــرآوری سنـــــگ آهــن شــــــناخته 

ــود. ش

مزیت سنگان کیفیت باالست
یکــی از عوامــل برتــری مجتمــع ســنگان نســبت بــه 
ــاالی محصــوالت  تولیــد کننــدگان دیگــر، کیفیــت ب
ــم از  ــنگان ه ــوالت س ــاالی محص ــت ب ــت. کیفی اس
ــده  ــث ش ــانتره باع ــایز کنس ــم س ــار و ه ــاظ عی لح
ــه  ــتقبال مواج ــا اس ــه ب ــن مجموع ــوالت ای ــا محص ت
باشــد.  داشــته  بی شــماری  مشــتریان  و  شــده 
کیفیــت  از  نیــز  ســنگان  دانه بنــدی  ســنگ های 
باالیــی برخوردارنــد کــه شــاید دو علــت در ایــن مهــم 
 )Hi-Tech( ــک ــتم هایت ــت: اول، سیس ــذار اس تاثیرگ
بــکار رفتــه در کارخانــه کنســانتره مجموعــه ســنگان 
کــه از مــدرن تریــن سیســتم های فعــال داخــل 
ــا  ــعادن بســیار غنــی و ب کشــور اســــت و دوم، مـــ

ــاال. ــار ب عی

گواهینامه ها

ایزو 90001 مدیریت کیفیت درسال1387 •
محیطــی  • زیســت  مدیریــت   14001 ایــزو 

درســال1387

ایزو 18001 مدیریت ایمنی وبهداشت درسال 1387 •
وری  • بهــره  درجایــزه  تاشــگران  دوســتاره  نشــان  دریافــت 

ایمیدرودرســال1391



معرفی مجتمع سنگ آهن سنگان؛

سنگ آهن سنـــگان 
یک الگوی جهانــــــی

معرفی
منطقــه ســنگان بــا قرارگیــری در اســتان خراســان رضــوی و بــا در اختیار 
داشــتن ذخایــری نزدیــک بــه 5 میلیاردتــن ســنگ آهن )بنــا بــه آخریــن 
اکتشــافات صــورت گرفتــه(، در زمــره مهم تریــن و اســتراتژیک ترین 
ــرد. برخــاف ســایرنقاط  ــرار می گی مجموعه هــای ســنگ آهــن کشــور ق
کشــورکه رگه هایــی ازســنگ آهن از آن عبورکرده،ســنگ آهن در منطقــه 
ــوده ای درزیرخــاک وجــود دارد کــه قســمتی از آن  ســنگان به صــورت ت
درشــمال افغانســتان وقســمت دیگــر آن درمنطقــه ســنگان آرمیده اســت.
حــوزه فعالیــت ســنگان در 5 بخــش دســته بنــدی مــی شــود: اکتشــاف، 
اســتخراج، فــرآوری ســنگ آهــن دانــه بنــدی، تولیــد کنســانتره آهــن و 
ــده  ــر عه ــنگان ب ــع س ــت مجتم ــازی. مدیری ــک گندله س ــده نزدی در آین
مهنــدس علــی صدیقــی فــر اســت. در منطقــه ســنگان ســرمایه گــذاری 
بخــش خصوصــی نیــز فعــال بــوده و شــرکت هــای فــوالد مبارکــه، فــوالد 
ــنگان  ــیان س ــال پارس ــی و اپ ــک مل ــرق کاوه، بان ــوالد ش ــان، ف خراس

مشــغول بــه فعالیــت هســتند.

سابقه همکاری
ــوالد  ــای ف ــرکت ه ــا ش ــه ب ــت ک ــادی اس ــدت زی ــنگان م ــع س مجتم
ــد و  ــت می کن ــان فعالی ــن اصفه ــه و ذوب آه ــوالد مبارک ــتان، ف خوزس
ــعه و  ــازمان توس ــت گزاری های س ــه سیاس ــه ب ــا توج ــا ب ــن فعالیت ه ای

ــرد. ــورت می گی ــران ص ــی ای ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع نوس
همچنیــن فعالیت هــای گســترده صادراتــی کــه از طریــق بــورس و 
ــب  ــت، غال ــده اس ــتگذاری ش ــازمان سیاس ــط س ــه توس ــی ک مزایده های

ــد. ــکیل می دهن ــه را تش ــن مجموع ــروش ای ــم ف حج

مسائل و مشکالت
مهمتریــن مســائل و مشــکات مجتمــع ســنگان در حــال حاضــر، دوری از 
مبــادی مصــرف کارخانجــات داخلــی و بنــادر جهــت صــادرات محصــوالت 
ــتان  ــل اس ــازی در داخ ــای فوالدس ــدازی واحده ــا راه ان ــد. ب ــی باش م

ــد. ــوان مشــکل مســافت و دوری را حــل نماین می ت

پیام جانشین مدیرعامل

ناصر اسماعیل زاده معاون فنی و بهره برداری مجتمع سنگ آهن سنگان: 

ــه  ــه ب ــا توج ــع و ب ــه- در صنای ــز پای ــوان فل ــن -به عن ــودن ســنگ آه ــتراتژیک ب ــه اس ــه ب ــا توج ب
ذخایــر بــاالی معــادن ســنگان مــی تــوان بــه اهمیــت ایــن معــادن و نقــش آن در راهبــرد اقتصــاد 
مقاومتــی پــی بــرد. لــذا مجموعــه ســنگان بــا تمــام تــوان خــود، نســبت بــه اکتشــاف ذخایــر جدیــد، 
اســتخراج و فــرآوری بــا روش هــای بهینــه و روز آمــد دنیــا جهــت محقــق نمــودن اهــداف تعییــن 

شــده در حــال فعالیــت مــی باشــد.

ــادن  ــده ازمع ــتخراج ش ــن اس ــنگ آه ــی ازس بخش
ــار  ــدی پرعی ــه بن ســنگ آهــن ســنگان بصــورت دان
می شــودکه جهــت مصــرف ذوب آهــن اصفهــان 
وصــادرات و بخــش دیگرســنگ آهن اســتخراج شــده، 
ــای  ــه کارخانه ه ــانتره ب ــورت کنس ــه ص ــرآوری و ب ف
گندلــه ســازی و احیــاء مســتقیم ارســال مــی گــردد.
ــت:  ــده اس ــع آم ــن مجتم ــداز ای ــم ان ــه چش در بیانی
مجتمــع ســنگ آهــن ســنگان بــه دنبــال ایــن اســت 
ــاف  ــی در اکتش ــوی جهان ــک الگ ــوان ی ــه عن ــا ب ت
معدنــی  مــواد  و  اســکارنی  تیــپ  آهــن  ســنگ 
ــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن  همــراه، و همچنیــن ب
ــز  ــی از مراک ــن و یک ــنگ آه ــتخراج کنندگان س اس
کشــــــور در فــرآوری سنـــــگ آهــن شــــــناخته 

ــود. ش

مزیت سنگان کیفیت باالست
یکــی از عوامــل برتــری مجتمــع ســنگان نســبت بــه 
ــاالی محصــوالت  تولیــد کننــدگان دیگــر، کیفیــت ب
ــم از  ــنگان ه ــوالت س ــاالی محص ــت ب ــت. کیفی اس
ــده  ــث ش ــانتره باع ــایز کنس ــم س ــار و ه ــاظ عی لح
ــه  ــتقبال مواج ــا اس ــه ب ــن مجموع ــوالت ای ــا محص ت
باشــد.  داشــته  بی شــماری  مشــتریان  و  شــده 
کیفیــت  از  نیــز  ســنگان  دانه بنــدی  ســنگ های 
باالیــی برخوردارنــد کــه شــاید دو علــت در ایــن مهــم 
 )Hi-Tech( ــک ــتم هایت ــت: اول، سیس ــذار اس تاثیرگ
بــکار رفتــه در کارخانــه کنســانتره مجموعــه ســنگان 
کــه از مــدرن تریــن سیســتم های فعــال داخــل 
ــا  ــعادن بســیار غنــی و ب کشــور اســــت و دوم، مـــ

ــاال. ــار ب عی

گواهینامه ها

ایزو 90001 مدیریت کیفیت درسال1387 •
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جهت مقایسه روش های مختلف تولید آهن اسفنجی، ظرفیت 500 هزار تن در سال به عنوان مبنای مقایسه در نظر گرفته شده است. هرچند 
به طور معمول در روش های میدرکس و اچ وای ال )که شرکت Tenova و دانیلی ایتالیا آن را عرضه می کنند( ظرفیت های پایین مثل 200 
یا 300 هزار تن در سال توجیه اقتصادی ندارند و حتی ظرفیت 500 هزار تن در سال نیز توصیه نمی گردد اما با توجه به آنکه این گزارش بر 

اساس ارائه راهکار برای ظرفیت های پایین تهیه گردیده است، این مقدار ظرفیت در نظر گرفته شده است.

سابقه روش ها �

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکسموضوع

شرکت میدرکس - ابداع روش
آمریکا 1969 میالدی

شرکت HYL - مکزیک 
1957 - مادول نسل جدید از 

سال 2006

شرکت لورگی )به همراه 3 
شرکت دیگر( - آلمان 1957 

میالدی

شرکت هوگوناس - سوئد 
190۸ میالدی

سوابق و مراجع 
روش

دارای مراجع معتبر و 
تایید شده

دارای مراجع کمتر ولی تایید 
شده

دارای مراجع معتبر و تایید 
شده

قدیمی ترین روش. دارای 
مراجع معتبر و تایید شده

واحدهای 
تولیدی مشابه 

در ایران
ندارد – دو طرح تعریف شده نداردبه تعداد زیاد

است.
وجود دارد و چند واحد در 

حال نصب و راه اندازی است.

ظرفیت روش ها �

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکسموضوع

1 مادول 500 هزار تن تعداد مادول
در سال

1 مادول 500 هزار 
تن در سال

3 مادول 500 تن در روز، 
هریک حدود 150 هزار تن 

در سال )170 هزار تن(

2 واحد، هر یک شامل 5 
مادول 246 متری به ظرفیت 

50 هزار تن در سال

قابلیت توسعه مرحله به 
کامال وجود داردوجود داردوجود نداردوجود نداردمرحله

کامال مستقلمستقلوجود نداردوجود ندارداستقالل مادول ها از یکدیگر

 تهیه و تدوین: حسام ادیب 
مدیر عامل گروه پاترون

مقایسه روش های مختلف تولید 
آهن اسفنجی

)میدرکس، اچ وای ال، SL/RN ، کوره تونلی(
)بخش دوم(

در بخش اول این مقاله 4روش تولید آهن اســفنجی مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت و در بخش دوم و نهایی مقاله که پیش روی 
شماســت، مقایسه روش های مختلف تولید آهن اسفنجی از نظر سابقه روش ها، ظرفیت روش ها، سرمایه گذاری، مدت زمان پروژه و 
بهره برداری، محصول، نگهداری و تعمیرات، آالیندگی، مواد اولیه اصلی، امکان تولید برق و هزینه های باالســری و غیره بررسی می 

شود.

تحلیل و مقاله
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سرمایه گذاری �
هزینه سرمایه گذاری جهت ایجاد کارخانه تولید آهن اسفنجی به صورت تقریبی و بر اساس اطالعات به دست آمده از مراجع مختلف ارائه 
گردیده است. بدیهی است استخراج دقیق هزینه ها مستلزم مذاکره و بررسی دقیق تر است. همچنین کیفیت ساخت و قطعات به کار گرفته 

در تعیین قیمت اهمیت دارد.

در جدول زیر سرمایه گذاری برای واحد گندله سازی در نظر گرفته نشده است.

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکسموضوع

60 میلیون دالر55 میلیون دالر60 میلیون دالر55 میلیون دالرسرمایه گذاری تجهیزات

۸0 میلیون دالر۸0 میلیون دالر90 میلیون دالر۸0 میلیون دالرکل سرمایه گذاری بدون گندله سازی

با توجه به نکات پیشین، در صورت آنکه بخواهیم روش های میدرکس، اچ وای ال و SL/RN را به صورت جامع بررسی نماییم، باید گفت در 
ایران، جهت تولید آهن اسفنجی با این روش ها نیاز به سرمایه گذاری در تولید گندله نیز هست. جهت تولید 500 هزار تن آهن اسفنجی به 

حدود 700 هزار تن گندله نیاز است که در این صورت، نیاز به حدود 40 میلیون دالر سرمایه گذاری است.

لذا جدول زیر نشان دهنده میزان سرمایه گذاری کل طرح است:

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکسموضوع

60 میلیون دالر95 میلیون دالر100 میلیون دالر95 میلیون دالرسرمایه گذاری تجهیزات به همراه واحد گندله سازی

۸0 میلیون دالر120 میلیون دالر130 میلیون دالر120 میلیون دالرکل سرمایه گذاری 

مدت زمان پروژه و بهره برداری �

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکسموضوع

 مدت زمان ساخت 
)خواب سرمایه دوران ساخت(

۸ تا 10 ماه - حداکثر 1 سالحدود 2 سال2 تا 3 سال2 تا 3 سال

15 تا 25 سال۸ تا 10 سال15 تا 20 سال15 تا 20 سالعمر تجهیزات بدون تعویض

محصول �

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکسموضوع

بسیار باال - تا 94%کم - 90%باال - تا 93%باال - معموال 92%درجه متالیزاسیون محصول

قابل کنترل از 0.2% تا 5%حدود 0.2%حدود 3.5%حدود 2%درصد کربن آهن اسفنجي تولیدي

 )HBI امکان تولید آهن اسفنجی داغ )یا
و انتقال به فوالدسازی

وجود نداردوجود نداردوجود داردوجود دارد

سطح تخصص پرسنل �

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکسموضوع

بسیار کمکمباالباالسطح تخصص مورد نیاز پرسنل
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نگهداری و تعمیرات �

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکسموضوع

کارکرد تجهیزات در 
طول سال

حدود 330 روز در حدود 330 روز در سال
سال

حدود 360 روز در سالحدود 320 روز در سال

باالباالبسیار باالبسیار باالسطح اتوماسیون

هزینه های نگهداری و 
تعمیرات

نسبتا زیاد )5% ارزش 
ماشین آالت(

زیاد )5% ارزش ماشین 
آالت(

بسیار کم )3% ارزش ماشین کم )4% ارزش ماشین آالت(
آالت(

در دسترس بودن 
قطعات یدکی در بازار 

ایران

وابستگی شدید به قطعات 
یدکی خارجی

وابستگی شدید به 
قطعات یدکی خارجی

به دلیل پیچیده تر بودن 
نسبت به کوره های تونلی، 
نیاز به قطعات یدکی بیشتر 
است و بعضا در داخل قابل 

تامین نیستند

عدم نیاز به قطعات یدکی زیاد. 
در عین حال همه اقالم در بازار 

داخلی موجود هستند

هر 90 تا 120 روز یک بار سالیانه 1 ماهسالیانه 1 ماهتعمیرات اساسی
توقف به مدت 7 تا 10 روز

هر 3 تا 5 سال یک بار به مدت 
یک ماه

هزینه های راه اندازی 
مجدد و اتالف انرژی

بسیار کمزیادمتوسطمتوسط

عمر تجهیزات بدون 
تعویض

15 تا 25 سال۸ تا 10 سال15 تا 20 سال15 تا 20 سال

آالیندگی �

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکسموضوع

بدون آالیندگی و آالیندگی
استاندارد

بدون آالیندگی و 
استاندارد

بسیار زیاد و نیازمند صرف هزینه اضافه جهت 
کنترل، در عین حال آالینده محسوب می شود.

بدون آالیندگی و 
استاندارد

مواد اولیه اصلی �

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکسموضوع

فقط هماتیت کلوخه عیار باال فقط گندلهفقط گندلهنوع سنگ آهن مورد نیاز
یا گندله

هر نوع سنگ آهن هماتیت یا 
مگنتیت

ترجیحا باالی 65%ترجیحا باالی 65%--------------------------عیار سنگ آهن مورد نیاز

هر سایزی - قابلیت تبدیل فقط کلوخه یا گندله--------------------------سایز سنگ آهن مورد نیاز
به ریزدانه که مورد نیاز تولید 

است وجود دارد

امکان استفاده از ریزدانه سنگ 
آهن

کامال وجود داردخیرخیرخیر

در دسترس بودن سنگ آهن 
مورد نیاز در ایران

محدودیت زیاد در تامین --------------------------
سنگ آهن هماتیت کلوخه 

عیار باال

کامال در دسترس و بدون 
مشکل

-------------وجود داردوجود داردوجود داردامکان استفاده از گندله

-------------کمبود شدیدکمبود شدیدکمبود شدیدعرضه گندله در کشور
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امکان تولید برق �

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکسموضوع

وجود دارد – برای واحد 500 هزار تن در ســال خیرخیرامکان تولید برق
حدود 35 مگاوات برق تولید می شود.

خیر

بهای تمام شده �
در جداول زیر هزینه گندله سازی در نظر گرفته نشده است.

جهت احتساب هزینه گندله سازی بایستی هزینه مصرف نرمه آهک، دولومیت خام، بنتونیت، روغن صنعتی و گریس را که به ازای هر کیلوگرم 
گندله حدود 35 تا 40 تومان هزینه در بر دارد نیز محاسبه گردد. همچنین هزینه های پرسنلی، نگهداری و تعمیرات، باالسری تولید و غیره 

نیز به میزان حداقل 20 تومان خواهد بود. لذا هزینه کل حدود 60 تومان برای تولید گندله متصور است.
الزم به ذکر است ضرایب )ضریب مصرف( به ازای تولید یک تن آهن اسفنجی و هزینه، منظور هزینه تمام شده به ازای تولید یک تن آهن 

اسفنجی به تومان است.

مواد اولیه �

قیمت واحد شرح
)تومان(

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکس

هزینهضریب هزینهضریب هزینهضریب هزینهضریب 

1.3۸2۸0 تا 1.4 تن 1.55320 تا 1.6 تن 200سنگ آهن حداقل %65

1.4406 تن1.45420.5 تن 290گندله

1150 تا 1200 200زغالسنگ حرارتی حداقل %45
550 تا 600 240کیلوگرم

120کیلوگرم

حدود 30 تا 50 90آهک
حدود 120 4.5کیلوگرم

10.۸کیلوگرم

0نیاز ندارد1.51.75 تا 2.5 لیتر700روغن

هزینه مواد مصرفی به ازای هر 
نسوز و 5نسوز و غیرهکیلوگرم آهن اسفنجی

بوته سیلیساید 7نسوز و غیره4غیره
63کربن

425.5410573.25473.۸جمع کل
توضیح: قیمت های فوق بر اساس قیمت های منتشر شده در اوایل تیرماه 1394 به همراه هزینه حمل در نظر گرفته شده اند که در صورت تغییر آنها، بهای تمام 

شده نیز تغییر می یابد. قیمت های فوق جهت الگوبرداری در نظر گرفته شده اند و برای محاسبه دقیق جزئیات بیشتری مورد نیاز است. 

انرژی و یوتیلیتی �

قیمت واحد شرح
)تومان(

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکس

هزینهضریب هزینهضریب هزینهضریب هزینهضریب 

904.5 کیلووات ساعت704 تا ۸0 کیلووات ساعت753.75 کیلووات ساعت1105.5 کیلووات ساعت50برق

16۸22 نرمال مترمکعب0نیاز ندارد22036.96 نرمال مترمکعب2303۸.64 نرمال مترمکعب132گاز

0.31.5 تا 0.5 مترمکعب27.5 تا 3 مترمکعب1.153.45 مترمکعب1.33.9 مترمکعب3آب

0نیاز ندارد0نیاز ندارد113.3 نرمال مترمکعب10.3 نرمال مترمکعب0.3نیتروژن

نیاز نداردنیاز ندارد0.5300.256030اکسیژن

4۸.677.4611.52۸.1۸جمع کل
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هزینه های باالسری و غیره �

قیمت واحد شرح
)تومان(

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکس

هزینهضریب هزینهضریب هزینهضریب هزینهضریب 

30015 نفر25014 نفر۸05.6  نفر۸05.6  نفرپرسنل

7.92بسیار کم )3%(15.۸4کم )4%(21.45زیاد )5%(20نسبتا زیاد )5%(نگهداری و تعمیرات

هزینه های باالسری و پیش 
بینی نشده تولید به ازای هر 
اسفنجی )%5  آهن  کیلوگرم 

هزینه های تبدیل(
3.923.7614.7312.24

29.3630.۸444.5735.16جمع کل

بازگشت سود حاصل از فروش برق �
این محاسبه با در نظر گرفتن فروش 70% برق تولیدی در واحد SL/RN که 320 روز در سال کار کند و هر کیلووات ساعت را 150 تومان 

بفروشد به دست آمده است.

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکسموضوع

0056.490سود حاصل از فروش برق به ازای هر کیلوگرم آهن اسفنجی )تومان(

بهای تمام شده به ازای هر کیلوگرم آهن اسفنجی �

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکسموضوع

50351۸573537بهای تمام شده )تومان(

توضیح 1: در محاسبه بهای تمام شده، با توجه به تورم موجود در ایران هزینه استهالك در نظر گرفته نشده است. 
توضیح 2: نســبت های در نظر گرفته شــده در روش های میدرکس و اچ وای ال بر اســاس ظرفیت های ۸00 هزار تن و بیشتر هستند. در 
ظرفیت های 500 هزار تن و کمتر قاعدتا نسبت مصارف مواد وانرژی و غیره افزایش می یابد اما با توجه به نبود مراجع معتبر در ظرفیت های 

500 هزار تن و کمتر برای این دو روش پایه گازی، همان مصارف ظرفیت های بیشتر در نظر گرفته شده است. )به نفع این طرح ها(
توضیح 3: با توجه به آنکه ظرفیت های ذکر شده در روش های کوره دوار )SL/RN( و کوره تونلی وجود دارد، هزینه های ذکر شده در جدول 

فوق به واقعیت نزدیک تر هستند.
توضیح 4: جهت مقایسه برابر طرح ها، چنانچه بهره دوران ساخت را طی بازه زمانی 3 سال پس از شروع بهره برداری، بر روی بهای تمام شده 
محصول اضافه کنیم، با این فرض که دوران ساخت روش میدرکس را 2.5 سال، اچ وای ال 2.5 سال، SL/RN 2 سال و کوره تونلی را 1 سال 
و بهره سرمایه گذاری حین دوران ساخت با نرخ 30% سالیانه )راس بهره را نیمه دوران سرمایه گذاری در نظر بگیریم( باشد، بهای تمام شده 

به شرح زیر خواهد بود:

کوره تونلیSL/RNاچ وای المیدرکسموضوع

593616645561بهای تمام شده بر اساس بهره سرمایه گذاری حین دوران ساخت

جمع بندی �
واحدهای کوچک احیاء و فوالدسازی می توانند دارای مزیت های زیر باشند:

نیاز به سرمایه گذاري و ارزبري کمتر و در نتیجه امکان جذب سرمایه هاي بخش خصوصي  «
امکان کار با تکنولوژي ساده در برخی فرایندها و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم براي افراد محلي   «
احداث این واحدها در مناطق پراکنده )ترجیحاً در مجاورت معادن( و اشتغال زایي در این مناطق   «
مصرف نسبتاً کمتر امکانات زیربنایي براي هر یک از واحدها  «
استفاده از خطوط ارتباطي ساده  تر و محدود تر براي هر یک از واحدها «
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دوران کوتاه مدت فعالیت هاي مهندسي - تأمین و نصب  «
تجهیزات و تأسیسات 

با توجه به توضیحات و محاسبات ارائه شده در این گزارش، موارد زیر 
جمع بندی می گردد:

با توجه به نیاز روش SL/RN به سنگ آهن کلوخه هماتیتی عیار باال  «
)حداقل 63%( و کمبود آن در کشور این روش برای ایران مناسب نبوده 
بلکه برای کشورهایی مانند هند که این ماده اولیه در دسترس است 
مناسب است. این در حالی است که امکان تولید برق در این روش آن 
را جذاب می نماید اما از طرف دیگر مسئله آالینده بودن از جذابیت آن 

می کاهد.
برای کشور ایران که مزیت دارا بودن گاز طبیعی با قیمت ارزان را دارد،  «

روش های پایه گازی احیای سنگ آهن مورد توجه هستند. 
قیمت تمام شده روش های گازی بدون در نظر گرفتن بهره دوران  «

ساخت آنها از روش های زغالی کمتر است. 
بدون در نظر گرفتن احتمال قطعی گاز مخصوصا در فصول سرد سال، با  «

توجه به سوبسیدهای گاز طبیعی، بهای تمام شده تولید آهن اسفنجی در 
روش های پایه گازی کمتر از روش های پایه زغالی است. 

الزم به ذکر است در صورت آنکه گاز طبیعی با قیمت های جهانی  «
عرضه گردد، روش های پایه گازی به طور کلی مزیت خود را از دست 
می دهند. ولی با وجود برنامه های دولت برای حذف سوبسیدها، باز هم 
رسیدن به قیمت های جهانی در افق چند سال آینده متصور نیست لذا 

این روش ها همچنان در ظرفیت های بزرگ تر مورد توجه هستند.
با در نظر گرفتن بهره دوران ساخت روش های گازی که اجرای آنها  «

طوالنی تر است، این روش ها مزیت خود را )در بهای تمام شده( در 
مقابل روش کوره تونلی از دست می دهند. 

متاسفانه تجربه و سابقه زیادی در ظرفیت های پایین تر از 500 هزار  «
تن در سال در روش های گازی وجود نداشته و سرمایه گذاری در 
ظرفیت های 300 یا 400 هزار تن به صورت خطی کاهش نمی یابد. 
لذا سرمایه گذاری در روش های گازی در ظرفیت های پایین معموال 
توصیه نمی گردد چراکه از نظر شاخص های اقتصادی این ظرفیت ها 

توجیه ندارند.
به همین دالیل اقتصادی، روش های گازی مثل میدرکس و اچ وای  «

ال در ظرفیت های پایین دارای مرجع و رفرنس زیادی نیستند و به جز 
در شرایط خاص، دارای توجیه اقتصادی نیستند.

با توجه به آنکه روش کوره تونلی از نظر شاخص های اقتصادی، سرمایه  «
گذاری کمتر، زمان راه اندازی کوتاه، نیاز بسیار کم به آب، سادگی روش، 

کیفیت محصول، مادوالر بودن و امکان توسعه مرحله ای، 
خارجی،  یدکی  قطعات  به  کم  وابستگی 

و  عمر  و  شدن  بومی  امکان 
دوام آن مزیت های 

بیشتری نسبت به روش های دیگر دارد، این روش در ظرفیت های 
500 هزار تن و کمتر از آن توصیه می گردد. 

بهای تمام شده در روش کوره تونلی نسبت به قیمت زغالسنگ حرارتی،  «
در مقایسه با معیارهای دیگر در سنجش این روش با روش های پایه 
گازی، حساس است. لذا پیشنهاد می گردد حتی المقدور این واحدها به 
معادن زغالسنگ حرارتی نزدیک تر باشند تا در هزینه های حمل صرفه 

جویی گردد.
ضعف روش کوره تونلی عدم امکان تولید آهن اسفنجی داغ است،  «

هرچند استفاده از این ماده چندان در ایران جا نیافتاده است. این ضعف 
را تا حدی می توان با تولید بریکت سرد )CBI( که دارای دانسیته بیشتر 
و سطح تماس کمتر و اکسیداسیون کمتر است تا حدی جبران نمود. 
مزیت آهن اسفنجی تولیدی در کوره های تونلی جهت مصرف در کوره 
های الکتریکی )قوس الکتریکی و مخصوصا القایی( وزن زیاد محصول 
)حتی چنانچه تبدیل به بریکت نشود، وزن باالی بلوک تولیدی در این 
روش باعث سهولت شکافتن سرباره در کوره های القایی و تسهیل در 

مصرف آن می شود( است.
با وجود کمبود گندله در کشور روش هایی پایه گازی نیازمند ایجاد  «

واحدهای گندله سازی هستند که این مورد باعث افزایش سطح سرمایه 
گذاری می گردد.

الزم به ذکر مجدد است که ارقام و اعداد فوق الذکر صرفا جهت مقایسه  «
در نظر گرفته شده اند و استخراج گزارش دقیق تر برای هر پروژه 
مستلزم بررسی شرایط آن پروژه است. ضمن آنکه تغییر قیمت سنگ 

آهن و غیره روی محاسبات اثرگذار است.
در نهایت می توان گفت که جذابیت روش کوره تونلی که در طی دو  «

سه سال اخیر در ایران به شدت رو به افزایش است بی مورد نبوده و 
بخش خصوصی کشور که در ظرفیت های پایینتری فعالیت می کند به 

مزایای این طرح پی برده 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

Iron and steel

Markets
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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.
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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 
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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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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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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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Mobarake Steel 
Company  is 
the only Iranian 
company among 
the most admired 
sian Knowledge 
Enterprises

A ceremony for granting Most 
Admired Knowledge Enterprise 
(MAKE) Certification to the CEO 
of Mobarake Steel Company was 
held with the presence of the 
Science, Research & Technology 
Minister. 
As stated by the CHILAN reporter, 
Certification of receiving Asian 
MAKE Award was granted to Dr. 
Bahram Sobhani as the CEO of 
Mobarake Steel Company and 
this company was acknowledged 
as the only Iranian company to 
be included in the most admired 
knowledge companies in Asia.
Science, Research & Technology 
Minister said: “This is the first 
successful step by the Iranian 
enterprises and firms in the 
international level and considered 
to be a good start that other 
companies also attribute 
themselves in this field through 
following Mobarake Steel 
Company and cooperating with 
the university. We have to consider 
that paying much attention to 
the science and technology and 
wealth creation through this way is 
one of the most prioritized issues 
in Iran’s Sixth Development Plan”. 
CEO of Mobarake Steel Company 
– during this ceremony - 

highlighted that large companies 
are the leaders of industry and 
said, “Mobarake Steel Company 
succeeded to move parallel with 
SAMSUNG, TOYOTA, and other 
large Asian enterprises during 
MAKE Award process and to 
stand amongst the top 25 firms. 
Likewise, MSC is the only company 
holding golden statue in Iran in 
other cases like Organizational 
Eminence with EFQM Model and 
MSC was nominated as the only 
outstanding firm in Iran last years”.
Bahram Sobhani  expressed 
that, “we do not see knowledge 
only in MSC level, but we do 
believe a great responsibility with 
ourselves as the largest steel 
producer in Middle East and 
North Africa. The first priority 
is to transfer knowledge to the 
different steel producing parts 
of Iran both that are under 
construction and operation”.

Esfahan Steel 
Company to start 
production of rail

Iran’s main steelmaker, Esfahan 
Steel Company (Esco) will start 
production of rail from Feb 2016 
and iran will become the 17th 
largest rail producer in the world 
as a result of this move. The 
company is able to produce UIC 
85 rail, which is longer than UIC 
60 (te quality Iran uses now) he 
added. 
As stated by the CHILAN reporter, 
in Feb 2016, Esco will launch eight 
further projects, including a 1.2 
million metric tons/year casting 
system, a steelmaking sludge de-
watering system, plus a rail and H 
beam section heavy mill. 
 Meanwhile, the Steel Authority 
of India Limited (SAIL) has 

announced that is to supply 
some 100,000 mt of rail for the 
major expansion plan of the 
Iranian network. Iran is expected 
to extend this from 15,000km to 
25,000km by 2025.
The rail will be produced by 
Bhilai Steel Plant (BSP), which is 
SAIL’s sole producer of rail. The 
export order for rail is for 18 
metre lengths. The plant does not 
currently produce this length of 18 
and so will install new equipment 
to facilitate the supply.
As reported, the Esfahan Steel 
Company, Iran’s only blast 
furnace-based steelmaker, signed 
an MoU with the country’s 
government to supply rail. It is not 
clear at this point what effect the 
Indian rail import decision may 
now have on this prior agreement.

Iranian special 
steel producer 
boosts exports 38%

Special steel producer Iran Alloy 
Steel Co increased its exports by 
38% year on year in the first nine 
months of the Iranian year (to 
December 21), the company said.
The firm’s alloy steel exports 
totaled 16,740 mt, with a value of 
about $8 million, in that period. 
Export destinations included 
Germany, France, the Netherlands, 
Spain, United Arab Emirates, 
Belgium, South Korea, Iraq, 
Bulgaria, Pakistan, Czech Republic 
and Turkey.
Iran Alloy Steel and other 
producers could see increased 
exports going forward, with the 
lifting of sanctions possibly in 
January, an industry expert said. 
The company is located in Yazd 
province, central Iran, and makes 
products including stainless, free-
cutting, tool steels, bearing steels 
and spring steels.
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For the time being, there is no 
export trophy e.g. for the best-
quality steel manufactures in 
Iran. That said, if appropriate 
supports such as the very 
trophy -previously mentioned- 
is not determined for Iranian 
manufacturers, steel exporting 
will worldwide meet with 
difficulties. Moreover, the 
increase in energy price and 
wages as well as the decrease 
in the international price of iron 
ore has caused fundamental 

advantages of Iranian steel industry to turn into disadvantages. 
On the other hand, CIS countries, which are mostly Iran’s neighboring 
countries and are also universally known as major steel bar exporters, 
export these products to the countries of the region at the lowest final 
price.
In this situation when the domestic market is experiencing a serious 
recession, more efforts are to make for Iranian steel exporting, and the 
obstacles must be removed.

Iran is among those countries 
which have many rich mines 
and natural resources. For 
example, more than 2.5 
billion tons of certain iron ore 
deposits have been detected 
in our country. In addition, 
the existence of natural gas 
recourses with the capacity of 
over 33.5 trillion m3 , which 
constitutes about 18 percent 
of the whole identified natural 
gas resources round the world, 

remarkable geographical position, access to the international waters, 
experienced human resources, and many other potentials make Iran an 
advantageous place for steel manufacturing.

Iranian steel market suffers 
from unleashed import. 
For instance, Oksin Steel 
Company succeeded in 
gaining the right to procure 
pipes used in Iranian gas 
and oil industries; however, 
after a while we realized 
that wide steel sheets was 
being imported from India 
in the form of bartering 
with oil, which disturbed our 
manufacturing affairs.

The government should remedy this kind of harmful importing 
with actions such as passing suitable tariffs, and it also should try 
to fight against dumping since after sanctions were lifted, rivals of 
Iranian steel industry can defeat their Iranian counterparts through 
dumping.  

Aziz Ghanavati 
CEO of Oksin Steel Company

Bahman Tajali Zadeh
Head of Export Committee of the Iranian 
Steel Producers Association 

Mohammad Atabak 
CEO of Kaveh Pars Company

Morteza Aghajani
CEO of MME Company

Navid Izadpanah
Board Member of Haft Almas Company

To reach to manufacturing 55 million tons 
of steel, Iran needs to absorb investments in 
the infrastructures of this industry, backup, 
and transportation. In the present situation, 
considering the recession in Iranian steel 
market, the investors in this industry do not 
receive returnable profit in short term, so 
it is wiser that the investments are made in 
backups and infrastructures. 
Obviously, manufacturing, supply and 
demand, are all parts of a chain, and now 
that we are undergoing a stagnant situation 
in economy, 55-million-ton manufacturing 
does not make sense, but anyway we are 
not supposed to remain in this economic 
conditions for ever.  

In the post-sanction period, manufacturers 
expect that the government does not increase 
the price of energy- as an advantage for 
the industry. At the present, considering the 
increase in the price of utilities (electricity, 
gas, water) which is approaching to the 
international price, circumstances in steel 
manufacturing have become even more 
tragic.
We also expect that the government make 
using international banking network possible 
for Iranian steel industry and let the branches 
of reliable international banks work in our 
country so that we could have constructive 
relationships with other countries.
























