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سرمقاله

 نقش بهره وری در اقتصاد ملی و فراملی به عنوان عامل تأثیرگذار در شرایط رقابتی انکار ناپذیر 
است. به ویژه در شرایط کنونی صنعت فوالد ایران که از یک طرف با انباشت محصوالت در انبارها 
مواجه است و از طرف دیگر تهدید فوالدهای وارداتی را در پیش روی خود می بیند. لذا در چنین 
شرایطی که مصرف کنندگان محصوالت فوالدی به دنبال رابطه منطقی بین کیفیت و قیمت 
هستند، بایستی عوامل بهره وری واشکافی شود تا بر اساس سهم بهره وری منابع انسانی، بهره وری 
انرژی، بهره وری مواد، بهره وری تکنولوژی و سایر عوامل و نقشی که در بهای تمام شده محصوالت 

دارند مورد ارزیابی قرار گرفته و امکان پذیری هر یک با توجه به نقشی که دارند عملیاتی گردد.
   تکنولوژی های به کار گرفته شده در صنایع فوالد کشور از مرحله نورد، فوالدسازی، احیاء 
مستقیم، گندله سازی و تغلیظ سنگ آهن در زمان خریداری شده از کشورهای صاحب تکنولوژی 
از سطح مورد قبول و قابل قیاس با تکنولوژی های رایج در دنیا برخوردار بوده ولی به جهت مباحث 
تحریم ها در سال های اخیر امکان بروز رسانی و برخورداری از آخرین نسل ها و دستاوردهای 
تکنولوژی دنیا مقدور نبوده است. به عنوان مثال تکنولوژی خط کوینچ )QTB( در کارخانجات 
نوردی، تکنولوژی کوره های قوس الکتریکی )DNARC(، تکنولوژی میدرکس در کارخانجات احیاء 
مستقیم و یا تکنولوژی لورگی در کارخانجات گندله سازی، تکنولوژی های روز دنیا بوده اند و بر 
اساس دانش جهانی در دهه 70 و 80 و یا قبل از آن در کشور ما مورد استفاده قرار گرفته اند و 
هر یک از این تکنولوژی ها بر اساس مقتضیات خود از سطحی از مصارف مواد، آب، برق، گاز و... بر 
اساس قیمت های روز برخوردار بوده اند که بر آن اساس، توان رقابت با ایجاد حاشیه سود مناسب 
را به همراه داشته اند. این تکنولوژی ها در جهت افزایش بهره وری و کاهش بهای تمام شده به 
طور مستمر اصالح و بروزرسانی شده اند که متاسفانه صنعت فوالد ایران به دالیلی که ذکر شد از 

این قافله عقب مانده است.
   از آنجایی که در فرایند تولید فوالد، مواد اولیه و انرژی بالغ بر 55 تا 60 درصد قیمت تمام شده 
از مرحله کنسانتره تا فوالد خام را به خود اختصاص می دهد و از طرفی در میان عوامل بهره وری 
نیز عامل تکنولوژی بیشترین نقش را در تنظیم نرم های مصرف دارد و بدین جهت استفاده از 
تکنولوژی های بهبود یافته دنیا مهمترین راه حل اصولی برای کاهش قیمت تمام شده و رقابت 
پذیری صنعت فوالد می باشد ضمن اینکه در بخش نورد عالوه بر کاهش قیمت تمام شده، بهبود 

تکنولوژی باعث توسعه و تنوع بخشیدن سبد محصوالت نیز می گردد.
   با توجه به نقش بی بدیل تکنولوژی های پیشرفته در زمینه سیستم های اطالعاتی، اتوماسیون 
صنعتی، تجهیزات ابزار دقیق، ماشین های اتوماتیک و غیره که مزایای بی شماری از جمله افزایش 
سرانه تولید، مدیریت زمان، گسترش بازارهای هدف، حفظ وفاداری مشتریان، ارتقاء سطح ایمنی 
کارکنان، حفظ محیط زیست و رشد ارزش افزوده را به ارمغان می آورد لذا مدیریت بر تکنولوژی 
و روزآمدی آن باید به صورت مداوم تحت کنترل و مورد توجه مدیران صنعت فوالد در بخش های 

دولتی و خصوصی باشد.
   بنابراین در شرایط جدید پس از برجام ضرورت دارد کارخانجات فوالدی بزرگ، متوسط وکوچک 
)چه مجتمع های دارای کل زنجیره ارزش از مرحله سنگ آهن تا محصول نهایی و چه کارخانه هایی 
که صرفاً بخشی از زنجیره تولید فوالد را دارا می باشند( با حمایت و همراهی انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران، تکنولوژی های روز دنیا را رصد نموده و با در نظر گرفتن مزیت های نسبی کشور و با 
مشارکت و همکاری طرف های خارجی نسبت به تأمین و انتقال تکنولوژی در تمامی ابعاد سخت 

افزاری، نرم افزاری، مغزافزاری و سازمان افزاری اقدام نمایند.

لزوم افزایش بهره وری تکنولوژی در تولید فوالد ایران

  مهندس سید حسین احمدی
مدیر عامل مجتمع فوالد خراسان
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صنعت فوالد کشور در شرایطی قرار دارد که کاهش بهای تمام 
افزایش  شده تولید را به عنوان یک استراتژی الزم االجرا برای 
توان رقابتی و بقای خود باید در دستور کار قرار دهد. درست است 
که سهم عمده ای از فاکتورهای موثر بر بهای تمام شده از کنترل 
تولیدکنندگان خارج است اما می توان با استفاده از پتانسیل های 
بنگاهی، تا حد قابل توجهی بهای تمام شده را کاهش داد. به 
طور مثال ما در ذوب آهن اصفهان اقداماتی را برای کاهش بهای 
تمام شده در دست اجرا داریم که شامل  اصالحاتی در کوره بلند 

و کارگاه فوالدسازي و کنورتورها است که باعث کاهش ضریب 
و  افزایش می دهد  را  کوره  بهره وري  و  مصرف کک مي شود 
همچنین با باالبردن درصد آهن در شارژ فلزي کوره قصد پایین 

آوردن هزینه تمام شده در این بخش داریم.
نگاه محاسباتی به این مطلب نشان دهنده این است که با انجام 
این اقدامات، هزینه تبدیل آهن اسفنجي به شمش جامد به 150 
تومان در هر کیلو مي رسد. به عبارت دیگر وقتی در حال حاضر 
براي خرید هر کیلو آهن اسفنجي 530 تومان هزینه مي شود، با 
احتساب هزینه تولید 150 توماني، بهای تمام شده تولید شمش 

جامد در ذوب آهن به حدود 680 تومان در هر کیلو می رسد.
 به این ترتیب با مجموع برنامه ها در خط تولید قصد داریم تا 
کیلویي 450 تومان قیمت تمام شده را کاهش دهیم که ضمنا این 
پایان کار نیست. هزینه هاي زیادي در ذوب آهن در حال انجام 
است که با برنامه ریزي قصد داریم در آن بخش ها نیز صرفه جویی 
هزینه داشته باشیم از جمله خود گردان کردن مراکز تفریحي و 

بیمارستان که تاکنون از ذوب آهن یارانه مي گرفتند.

توسط  رکود  از  فوالد  بازار  خروج  مورد  در  زیادی  راهکارهای 
افزایش  بر  عالوه  آنها  تمامی  در  که  شود  می  ارائه  کارشناسان 
به عنوان لکوموتیو  به نقش مسکن  تعرفه واردات و توجه ویژه 
اقتصاد کشور، حمایت های صادراتی نیز دیده می شود. اما تعداد 
کارشناسانی که بر تشکیل کنسرسیوم صادراتی تاکید دارند، زیاد 
نیست که به نظر می رسد این موضوع هنوز جدی گرفته نشده 
است. در حالی که یکی از بهترین اقدامات برای بهبود وضعیت 
صنعت فوالد، تشکیل کنسرسیوم صادراتی توسط شرکت های 
صادرکننده شمش و محصوالت فوالدی است. تجربیات موفقی نیز 
در این زمینه وجود دارد که کنسرسیوم صادراتی صنعت سیمان 

از جمله آن ها است. 
هم اکنون یکی از نگرانی های تولیدکنندگان فوالد کشور افزایش 
حجم دپو است در حالی که بر اساس بررسی های صورت گرفته، 

محصوالت  برای  زیادی  تقاضای  همسایه  کشورهای  همین  در 
فوالدی ایران وجود دارد! آیا ساختاری بهتر از یک کنسرسیوم 
صادراتی می تواند رابطه بین عرضه و تقاضای ملی و منطقه ای 
فوالد کشور را تنظیم کند؟ این نقطه ضعف صنعت فوالد ما است 
که شرکت های فوالدی به طور جداگانه وارد بازارهای صادراتی 
شده اند و عالوه بر ایجاد رقابت منفی بین شرکت های داخلی و 
کاهش درآمد ارزی کشور، هزینه صادرات خود را نیز باال برده اند. 
در صنعت سیمان بر اساس محاسباتی که انجام شد، مبلغی در 
حدود 8/5 میلیارد تومان ماهانه صرف هزینه حقوق و دستمزد 
های  شرکت  خارجی  بازاریابی  و  فروش  بخش  در  نفر   2300
سیمانی می شد که با تشکیل و فعالیت کنسرسیوم صادراتی، 
حدود 5 میلیارد تومان به صورت ماهانه صرفه جویی هزینه ها در 
این صنعت صورت گرفت. اگر چنین کنسرسیومی در صنعت فوالد 
شکل بگیرد و از ابزارها و فرآیندهای الکترونیک و فناوری اطالعات 
هم بهره بگیرد، مطمئنا صرفه جویی هزینه ها به مراتب بیشتر از 
صنعت سیمان خواهد بود. بنابراین بسیار ضروری است که تشکیل 
کنسرسیوم صادراتی را جدی بگیریم و برای دستیابی به مدل 
بهینه فعالیت آن تالش کنیم که نقش انجمن تولیدکنندگان فوالد 

در این زمینه بسیار موثر است.

قصد کاهش 450 تومانی بهای تمام 
شده را داریم

تشکیل کنسرسیوم صادراتی در 
فوالد را جدی بگیریم

احمد صادقی 
مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان

محمد فاطمیان
مدیر کل دفتر صنایع معدنی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت

نقطه نظر
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امیدواری کارشناسان و مسئولین به نزدیک شدن زمان خروج بازار فوالد از 
رکود افزایش یافته است و تولیدکنندگان فوالد کشور هم که در این دو سال 
با مسائل مختلف دست و پنجه نرم کرده اند و هیچ حمایتی از سوی دولت 
و مجلس ندیده اند، همچنان امیدوارند مسئولین و متولیان صنعت فوالد 
کشور نسبت به رفع مشکالت موجود گام بردارند. مسائل زیادی پیش روی 
تولید فوالد کشور است، از واردات بی رویه گرفته تا بد اظهاری های گمرکی 

و عدم حمایت دولت از صادرات و بهره های باالی بانکی. تولیدکنندگان فوالد 
کشور به ویژه کارخانجات تولیدکننده ورق بیش از یک سال است که با ارائه 
مستندات کارشناسی و تحلیل های داخلی و بین المللی دو درخواست از 
دولت دارند که اتفاقا نیازی به صرف منابع هم ندارد بلکه برای دولت منابع 
هم به دنبال دارد! یکی افزایش تعرفه واردات است و دیگری پلکانی کردن 
آن. اما هنوز اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است و این در حالی است 
که 2/8 میلیون تن ورق فوالدی در 10 ماهه سال جاری به کشور وارد شده 
و از سوی دیگر کارخانجات تولیدکننده ورق در بخش خصوصی با کمتر 
از 40 درصد ظرفیت خود کار می کنند! آیا واقعا صنعت فوالد کشور باید 
نابود شود تا بعد مسئولین کشور به فکر احیای آن بیفتند؟ یک تولیدکننده 
فوالد که با بهره های بانکی بیش از 6 برابر دنیا باید تولید کند، آیا قادر است 
با تولیدکننده چینی که 30 درصد مشوق صادراتی می گیرد و نرخ بهره 
5 درصدی می پردازد، رقابت کند؟ آیا 40 کشور دنیا که تعرفه واردات فوالد 
خود را افزایش داده اند، دغدغه تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی خود را 

نداشته اند؟

یکی از مسائل این روزهای بازار فوالد کشور، عرضه شمش فوالد به قیمت 
باالتر از نرخ بازار در بورس کاال می باشد که این مسئله از چند جهت بر 
فعالیت تولیدکنندگان فوالد کشور اثر منفی گذاشته است. اوال به دلیل قیمت 
غیر واقعی آن و فروش شمش به صورت سلف چند ماهه، اشخاصی که نیاز 
به نقدینگی فوری دارند برای نجات موقت خود از بحران پولی و بدون توجه 
به پیامدهای آتی خرید خود، این شمش را خریداری می نمایند و آن را با 
تنزیل بیش از 27 درصد در بازار فوالد به فروش می رسانند. این امر عالوه بر 

آنکه موجب آشفتگی بازار شمش فوالدی می شود، به دلیل عدم پایداری آن 
در بلند مدت، پس از سپری شدن چند ماه همان اشخاص را با بدهی های 
معوق مواجه می سازد و نظام بانکی را دچار مشکالت بیشتر می کند. ثانیا به 
دلیل اینکه بخش فوالد به واسطه گردش مالی باالی آن از حساسیت ویژه ای 
نزد سازمان های مختلف برخوردار است، خرید شمش به قیمت روز بازار و 
عدم تطابق آن با قیمت بورس کاال ممکن است در آینده نوردکاران کشور را 
با مسائل نظارتی مواجه سازد. ثالثا به دلیل اینکه قیمت شمش مبنای قیمت 
محصوالت مختلف زنجیره فوالد قرار گرفته است، عرضه شمش با قیمت 
باالتر از بازار در بورس کاال موجب می شود مواد اولیه با قیمت گران تری به 
کارخانجات ذوب فوالد برسد و این یعنی افزایش بهای تمام شده تولید فوالد 
در بخش خصوصی در شرایطی که تاکید همه مسئوالن و تولیدکنندگان در 
جهت عکس این مسئله است! بنابراین در شرایط کنونی بازار فوالد کشور الزم 
است با همدلی و هماهنگی بیشتر، به فکر نجات کل صنعت فوالد از بحران 
کنونی باشیم و بیش از پیش منافع صنفی را به منافع بنگاهی ترجیح دهیم.

متاسفانه این روزها برخی از مسئولین و دست اندرکاران فوالد کشورکه دغدغه 
اشتغال نیز دارند، یکی از راهکارهای توسعه صنعت فوالد را تعطیلی واحدهای 
کوچک اعالم می کنند که الزم است ایشان با مطالعه صنعت فوالد هند، در 

بیان مواضع و راهکارهای خویش دقت بیشتری بفرمایند.
در همسایگی ایران دوکشور هند و پاکستان قرار دارند که در پاکستان اکثر 
کارخانه های فوالد بخش خصوصی تعطیل شده اند. اما در هندکه وزارت 
فوالد و وزیر فوالد دارد با اقدامات به موقع مانع از تعطیل شدن کارخانجاتشان 
شده و می شوند. در کشور ما حدود 100 کارخانه ذوب القائی در سال های 
اخیر احداث شده در صورتی که تنها در ایالت اندرا پرادش هند که مرکزش 
حیدر آباد است، 1800 کارخانه ذوب از نوع القائی وجود دارد و در مجموع 
بیش از 20 درصد فوالد هند توسط کارخانه های کوچک خصوصی القائی 
تولید می شود و این نوع واحد های کوچک به لحاظ احداث سریع آن ها و 
اشتغال زایی محلی و سراسری آن مورد حمایت دولت هند هستند و هیچ گاه 

برنامه ریزی را در جهت حذف و یا امحاءآن ها به پیش نمی برند. 

منافع صنفی را به منافع بنگاهی 
ترجیح دهیم

به اشتغال زایی کارخانجات ذوب 
القایی توجه کنیم

رسول عرفانیان
رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد غرب آسیا

چند سوال از متولیان فوالد کشور

حمید رضا طاهری زاده
نایب رئیس هیئت مدیره 

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

علی یزدانی
رئیس هیئت مدیره شرکت اسپریس تجارت
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رويداد

مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب کیش از افزایش تولید این شرکت به 
بیش از 2میلیون تن خبر داد. علي دهاقین با بیان این  که این افزایش تا 
سال 96 محقق مي شود افزود: با راه  اندازي فاز یک این شرکت فوالد کاوه 
جنوب ساالنه مي تواند یک میلیون و 200 هزار تن آهن اسفنجي تولید 
کند و با تکمیل فاز دوم این واحد قرار است تولید این مجموعه فوالدسازي 

به 2 میلیون و 400 هزار تن در سال افزایش یابد.
به گزارش چیالن، دهاقین با اشاره به پروژه  هاي در دست اقدام این 
شرکت فوالدسازي در کنار خلیج فارس اظهارداشت: فاز دوم فوالدسازي 
 به ظرفیت یک میلیون و 200 هزار تن در سال، گندله سازي به ظرفیت
5 میلیون تن در سال، آب شیرین کن روزانه به ظرفیت 50 هزار مترمکعب، 
اتصال شبکه ریلي فوالد کاوه جنوب به شبکه راه آهن سراسري و احداث 
تصفیه خانه بزرگ در این مجموعه در دست اقدام است و فاز دوم این 
شرکت با 38 درصد پیشرفت فیزیکي، 55 درصد زیرساخت  هاي آن براي 

بهره برداري آماده شده است.
مدیرعامل شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با اشاره به میزان اشتغالزایي 
این شرکت در منطقه بندرعباس اظهارداشت: 1427 نفر در این شرکت 
به طور مستقیم مشغول به کارند و تجهیزات پیشرفته آن نیز از کشورهاي 
آلمان، اسپانیا و ایتالیا تامین شده است و مطابق با آخرین تکنولوژي هاي 

روز جهان محصوالت این شرکت فوالدسازي به بازار عرضه مي شود. 

تولید فوالد کاوه جنوب افزایش مي  یابد 

معاون امور معادن و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از افتتاح مجتمع 
فوالد قاینات تا پایان سال 96 خبر داد و گفت: 6 هزار میلیارد ریال اعتبار 
برای راه  اندازی کامل مجتمع فوالد قاینات نیاز است. به گزارش چیالن به 
نقل از روابط عمومی سازمان صنعت خراسان جنوبی، جعفر سرقینی در 
بازدید از مجتمع فوالد قاین اظهار داشت: چنانچه نسبت به اجرای تعهدات 
به طور کامل عمل شود، تست سرد واحد احیای فوالد قاینات مهرماه سال 
آینده انجام می شــود. وی با بیان اینکه واحد احیای مجتمع 80.5 درصد 
و واحد فوالد سازی 30 درصد پیشرفت دارد، گفت: این پروژه در مجموع 

53 درصد پیشرفت دارد.
سرقینی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 7 طرح استانی به منظور تأمین 
فرآورده های آهنی مورد نیاز کشــور افزود: برای تولید 800 هزار تن فوالد 
در هر یک از این واحدها ساالنه یک میلیون و 240 هزار تن گندله آهن 
نیاز است. سرقینی تصریح کرد: در این طرح ها واحدهای فوالد سپیددشت، 
میانه و شــادگان در شــرف بهره برداری است و مجتمع فوالد قاینات در 
ردیف چهارم قرار دارد. وی بیان کرد: ســهام گذار خصوصی از تابســتان 
ســال 94 تعهد 120 میلیارد تومان مشارکت را داده است که 51 درصد 
آن توسط بخش خصوصی و 49 درصد توسط دولت تامین می شود. معاون 
امور معادن و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکل 
فاینانس پروژه حل شده است، گفت: با این وجود انتظار می رود سرمایه گذار 

به تعهدات خود عمل کند. 

سرقینی تشریح کرد:
جدیدترین اخبار از 7 طرح فوالد استانی

کارخانه ذوب آهن سهند غرب یکی از کارخانه های تولید شمش فوالدی 
آذربایجان شرقی در سرمای صنعت فوالد کشور تعطیل شد. به گزارش 
چیالن به نقل از ماین نیوز، این کارخانه در سال 1387 تاسیس شد و از 
سال 1390 با آغاز فعالیت خود در زمینه تولید شمش فوالدی از ذوب در 
جمع تامین کنندگان شمش  فوالدی کشور قرار گرفت. طبق این خبر، با 
رکود صنعت فوالد این کارخانه نیز جایگاه خود را از دست داد و البته با 
تغییرات پی درپی مدیریتی ضربات سنگینی به این کارخانه و کارگران آن 

وارد شد تا جایی که هم اکنون این کارخانه تعطیل شده است.

کارخانه ذوب آهن سهند غرب تعطیل شد

رد  با  اردبیل  استاندار  اقتصادی  امور  مشاور 
اظهاراتی مبنی بر ایجاد مانع برای سرمایه گذار 
واحد فوالد مشگین شهر، گفت: تمامی هماهنگی 
های الزم برای کلنگ زنی و احداث آن صورت 
گرفته است اما سرمایه گذار به دلیل قیمت فعلی 

چیالن،  گزارش  به  است.  مردد  بازار  در  فوالد 
ارژنگ  ایران،  معدن  خبری  پایگاه  گزارش  به 
مانعی  و  مشکل  تنها  نه  کرد:  تصریح  عزیزی 
برای سرمایه گذار به وجود نیامده بلکه به شکل 
گسترده مورد حمایت بوده و به لحاظ هماهنگی 

دستگاه های اجرایی هیچ کوتاهی صورت نگرفته 
اردبیل  استاندار  اقتصادی  امور  مشاور  است. 
متذکر شد: دلیل اینکه قیمت فوالد در بازار با 
کاهش مواجه شده خود سرمایه گذار در احداث 

این مجموعه دچار تردید شده است.

سرمایه گذار فوالد مشکین شهر دچار تردید شد
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 ISO( سی و چهارمین دوره ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت کیفیت  
9001:2008 ( و هفتمین دوره ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت آموزش 
)ISO 10015:1999 ( انجام شد و گواهینامه سیستم های یاد شده دوباره 
برای سه سال آینده به نام شرکت فوالد خوزستان صادر شد. این ممیزی که 
برای ارزیابی اقدامات شرکت فوالد خوزستان در سال 1394 صورت گرفت، 
از نوع صدور مجدد گواهینامه بوده و بر اساس آن گواهینامه های جدید این 
شرکت در حوزه کیفیت و آموزش برای سه سال آینده و به شرط تمدید ساالنه 

)ممیزی مراقبتی( اعتبار خواهند داشت.
بر اساس این گزارش در بیان یافته های ممیزان در شرکت فوالد خوزستان آمده 
است: هیچگونه عدم انطباق کلی یا جزئی در ممیزی سیستم های کیفیت و 
آموزش ثبت نگردیده و فقط در پاره ای از موارد پتانسیل های بهبود در بعضی 
نقاط مشاهده شد که منطبق با روال موجود، به نحو مقتضی و اثر بخش در 

نواحی مربوطه پیگیری و اقدامات مناسب برای آنها انجام خواهد شد.

به گزارش چیالن، مدیرعامل شرکت ذوب آهن 
اظهار  اقتصاد  دنیای  با  گو  و  گفت  در  اصفهان 
داشت: در حال حاضر ذوب آهن اصفهان، 5 هزار 
و 600 میلیارد تومان بدهی دارد که این موضوع 
باعث شده تا ما ماهانه مبلغی معادل 65 میلیارد 
این رقم در سال  و  باشیم  تومان هزینه داشته 

800 میلیارد تومان است. از این رقم 2 هزار و 
500 میلیارد تومان متعلق به بانک ها است و مابقی 
مربوط به طرف های ذوب آهن از معادن تا راه آهن، 
هزینه های برق و... است. احمد صادقی توضیح داد: 
پرداخت این بدهی ها از سود کارخانه غیر ممکن 
است و اگر شرایط مطلوب اقتصادی حاصل شود 

و از سودی معادل کیلویی 500 تومان نیز بهره مند 
شویم باز بیش از 10 سال طول می کشد تا بدهی ها 
را پرداخت کنیم به همین دلیل انجام پروژه هایی 
مکان های  و  اقتصادی  بازارچه های  ایجاد  مانند 
تفریحی باید اجرایی شوند تا بتوانیم بدهی های 

معوق را پرداخت کنیم. 

گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت و 
آموزش شرکت فوالد خوزستان مجدداً صادر شد  

برنامه های ذوب آهن برای پرداخت 
بدهی های معوق

به گزارش چیالن، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با بیان اینکه 
بندرعباس به عنوان یکی از مهم ترین مراکز اقتصادی کشور، مسیر 
صنعتی شدن را به سرعت طی می کند، اظهار داشت: سرمایه گذاری 
خارجی در صنعت فوالد هرمزگان سبب تحول استان می شود. وی 
افزود: به دنبال سرمایه گذاری کشورهای خارجی در ایران، بودجه 
مورد نیاز توسط آنان تامین و تحول عظیمی در استان هرمزگان و 

حتی کشور ایجاد می شود.
از ظرفیت هرمزگان  فوالد  توسعه  قرارداد  امضای  هراتیان   مسعود 

1.5 میلیون کنونی به 3 میلیون تن در سال را از مهم ترین ره آورد 
سفر اخیر رئیس جمهور و هیئت همراه به کشورهای ایتالیا و فرانسه 

دانست.

ظرفیت فوالد هرمزگان با سرمایه گذاری 
خارجی به 3میلیون تن در سال می رسد

به گزارش چیالن، رمضانعلی سبحانی فر، عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در حاشیه بازدید از طرح فوالد سبزوار در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه خط تولید این طرح را به 
سمت تولید ورق خواهیم برد، اظهار داشت: طرح 
فوالد سبزوار از خردادماه سال 89 کلنگ زنی 
شده و قرار بود پروژه ظرف مدت 36 ماه به پایان 

برسد. وی با بیان اینکه متاسفانه بی توجهی های 
زیادی برای تامین اعتبارات این پروژه در این مدت 
شده بود، تصریح کرد: از سه سال گذشته تامین 
اعتبارات این پروژه در دستور کار قرار گرفت و 
هم اکنون با پیگیری  های صورت گرفته اعتباری 
بالغ 270 میلیون یورو برای ادامه کار این طرح 
اختصاص یافته است. سبحانی فر با بیان اینکه این 

مجتمع ظرفیت تولید بیش از 850 هزار تن فوالد 
در سال را دارد، عنوان کرد: این مجتمع بزرگ 
فوالدی با سهم اولیه آورده 2500 میلیارد ریالی 
به شرکت پارسیان از بخش خصوصی واگذار شد 
و این شرکت از طریق فاینانس شرکت چینی 
و با هزینه تمام شده 1500 میلیارد تومان به 

بهره برداری کامل خواهد رسید. 

آخرین وضعیت تامین اعتبار طرح فوالد سبزوار تشریح شد 
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تولید جهانی فوالد در سال 2015 به دلیل افت مصرف و افزایش 
رقابت در بازارهای بین المللی کاهش داشت. طبق گزارش انجمن 
 2.8 با  گذشته  سال  فوالد  جهانی  تولید  میزان  فوالد،  جهانی 
درصد افت ساالنه به  1622.8میلیون  تن رسید. همچنین،  نرخ 
بهره وری فوالد سازان جهان سال گذشته از 73.4 درصد 2014 

به 69.7 درصد رسید.

همه کشورهای بزرگ تولیدکننده فوالد دنیا به جز هند از پایین 
آمدن تولید فوالد خود در سال 2015 خبر دادند. در این بین تولید 
فوالد هند 2.6  درصد نسبت به سال 2014 رشد داشته به 89.6 
میلیون تن رسید. به گزارش چیالن، هند جایگاه امریکا را به عنوان 

سومین تولیدکننده بزرگ دنیا از آن خود نمود.
تولید فوالد امریکا با بیش از 10 درصد کاهش به کمتر از 80 
میلیون تن رسید و پس از اوکراین که 15.6 درصد افت در تولید 
داشت بین ده کشور اول دنیا بیشترین افت در تولید را ثبت نمود. 
سایر کشورهای بزرگ تولید کننده فوالد دنیا از جمله چین، ژاپن، 
روسیه، کره، آلمان و برزیل سال گذشته تولید کمتری نسبت به 
سال 2014 داشتند. برزیل هم جای ترکیه را به عنوان هشتمین 

تولید کننده فوالد دنیا از آن خود کرد.

تولید فوالد دنیا در سال 2015 با 3 درصد 
افت مواجه شد

هند برخالف دیگر فوالدسازان جهان، 
تولید خود را افزایش داد

صادرات ورق گرم ترکیه 7.8 درصد در سال 2015 رشد داشته و به 
یک میلیون و 790 هزار تن رسید. همچنین صادرات ورق گرم ترکیه 
به اروپا سال گذشته رشد چشمگیری داشت، از جمله میزان صادرات 
به ایتالیا 9 برابر شده 278 هزار تن ثبت شد. میزان صادرات ورق گرم 
ترکیــه به انگلیس نیز 388 درصد باال رفته حدود 112 هزار و 510 
تن بود. در این بین در ســال جاری میالدی قیمت پیشنهادی ورق 
گرم صادراتی ترکیه 290 تا 300 دالر هر تن فوب و در ثبات بوده و 

اخیرا برای تناژ باال تخفیف های خوبی داده می شود.

به گزارش چیالن، ظرفیت فوالد چین 1.2 میلیارد تن است و تولید 
آن در ســال 2015 حدود 804 میلیــون تن بود. این ظرفیت مازاد 
همراه بــا افت مصرف 2.3 درصد فوالد چیــن، باعث افت قیمت و 
زیان 10 میلیارد دالری فوالدســازان چینی در سال 2015 شده و 
احتمــال بیکاری 400 هزار نفر از کارکنــان آن صنعت در چین را 
افزایش داده اســت. براساس این برنامه، سیاســت های زیر اجرایی 
می شــوند: 1- ممنوعیت مجوز برای احــداث واحد فوالد جدید 2- 
واحدهای فوالدساز قدیمی تعطیل می شوند 3- ظرفیت هایی که به 
دلیل بحران متوقف شده، اما شرکت مذکور اعالم ورشکستگی نکرده 
است، برای همیشه تعطیل می شود. 4- کارکنان صنعت فوالد، حقوق 
خود را دریافت و مورد حمایت بیمه بیکاری قرار گرفته وآموزش ویژه 

می بینند تا بتواند در سایر صنایع مشغول کار شوند. 

رشد صادرات ورق ترکیه به اروپا 

برنامه چین برای کاهش ظرفیت تولید فوالد

یک سال پیش فوالدسازان روس نگران قیمت ها 
بودند که تا چه زمانی به روند نزولی ادامه می دهد 
و چه تاثیری بر بازار آن ها دارد  و اکنون میزان 

افت ارزش روبل نگرانی اصلی آن ها شده است.

طبق این گزارش، بین سال های 2009 تا 2013 
ارزش روبل در 28 تا 32 روبل به ازای هر دالر 
تقریبا ثابت بود. ولی یک سال و نیم گذشته از 
سپتامبر 2014 نرخ ارز روسیه نوسانات مداومی 

داشته از این رو فوالدسازان باید برای بررسی و 
پیش بینی روند بازار به نوسانات نرخ روبل نیز 
توجه کنند چراکه در هزینه تولید کارخانه های 

فوالد تاثیرگذار است.

نگرانی فوالدسازان روس از نوسانات نرخ روبل 
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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.

همکاری مشترک انجمن و وزارت راه و شهرسازی

بـا  انجمـن  جلسـات  راسـتای  در   
مصـرف کننـدگان فـوالد برای توسـعه بـازار 
آن  گـزارش  کـه  عضـو  شـرکتهای  فـروش 
در شـماره هـای پیشـین نشـریه بـه اطـالع 
مخاطبـان گرامـی رسـیده اسـت، جلسـاتی 
بیـن انجمـن و وزارت راه و شـهر سـازی بـه 
منظـور تامین نیـاز پروژه های ایـن وزارتخانه 
بـه محصـوالت فـوالدی از طریق شـرکتهای 

عضـو انجمـن برگزار شـد.

در جلسـه اول میـزان تقاضـای وزارت راه و 
شهرسـازی بـه محصـوالت فـوالدی و نحـوه 
تامیـن آن با قیمت اقتصـادی از طریق اعضاء 
انجمـن مـورد بررسـی و تبـادل نظـر قـرار 
گرفت و سپس پیشـنهادات عملیاتی انجمن 
طـی نامـه ای بـه وزارتخانـه مزبـور منعکس 
گردیـد و در جلسـه دیگـری با حضـور دفاتر 
تخصصـی و حـوزه وزارتـی وزارت راه و شـهر 
سـازی و نمایندگانـی از پیمانـکاران و بانـک 

مسـکن، اجرایی شـدن موضوع مورد بررسـی 
کارشناسـی قـرار گرفت.

شـایان ذکر اسـت جلسات مشـترک انجمن 
بـا وزارتخانه مذکور ادامه دارد و در این راسـتا 
انجمـن طرحـی را به وزارت راه و شهرسـازی 
پیشـنهاد کرده اسـت که با اسـتفاده از طرح 
خریـد دیـن و همـکاری فعال بانک مسـکن 
تامیـن نیاز پروژه هـای عمرانی به محصوالت 

فوالدی میسـر گردد.

دومین جلسه هم اندیشی مدیران و مسئولین صنعت فوالد ایران برگزار شد

جلسه  نخستین  برگزاری  از  پس 
مسئولین صنعت فوالد کشور در شرکت 
صادرات  موضوع  به  که  ایران  فوالد  ملی 
هم  جلسه  دومین  داشت،  اختصاص 
اندیشی مدیران و مسئولین صنعت فوالد 

ایران به میزبانی انجمن برگزار شد. 
در این جلسه که دکتر کرباسیان، رئیس 
ایشان،  معاونین  و  ایمیدرو  عامل  هیئت 
مهندس فاطمیان، مدیر کل دفتر صنایع 
معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
روسای ادارات این دفتر، مهندس شریفی 
و  ایران  فوالد  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
هیئت  اعضای  همراه  به  وی  معاونین 
شرکت  مدیران  و  انجمن  دبیر  و  مدیره 
اصفهان،  آهن  ذوب  مبارکه،  فوالد  های 
در  خراسان  فوالد  و  خوزستان  فوالد 
از جمله  موضوعاتی  داشتند،  آن حضور 

جایزه  اختصاص  واردات،  تعرفه  افزایش 
صادراتی،  کنسرسیوم  تشکیل  صادراتی، 
فوالد،   زنجیره  در  قیمتی  تناسب  ایجاد 
و  دین  خرید  طرح  ضعف  و  قوت  نقاط 
مورد  فوالد  بازار  مدیریت  راهکارهای 

بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین در این جلسه حواشی مربوط به 
قیمت شمش فوالد خوزستان در بورس 
کاال به عنوان مبنای قیمت سایر محصوالت 
زنجیره فوالد مطرح و مقرر شد از طریق 
فوالد  از  متشکل  کارگروهی  تشکیل 
خوزستان و نوردکاران بزرگ، در خصوص 
نحوه عرضه و محاسبه معادل قیمت نقدی 
شمش فوالد خوزستان تفاهم مورد نظر 

حاصل شد.
مقرر  نیز  دین  خرید  طرح  خصوص  در 
کاهش  شامل  انجمن  پیشنهادات  شد 

از 20 به 16 درصد  نرخ بهره این طرح 
و مکانیسم ضمانت خریدار توسط دولت 
به جای تولیدکنندگان برای آقای دکتر 
موضوع  ایشان  تا  شود  ارسال  کرباسیان 
بانک  طریق  از  و  باالتر  سطوح  در  را 
یکی  نمایند. همچنین  پیگیری  مرکزی 
از موضوعات مورد تاکید حاضرین، ایجاد 
هماهنگی بیشتر بین تولیدکنندگان برای 
جلوگیری از تشدید رقابت منفی در بازار 
فوالد بود که مقرر شد با محوریت انجمن 
این موضوع پیگیری گردد. ضمنا یکی از 
جمع بندی های جلسه مذکور این بود که 
راهکار کوتاه مدت کاهش بهای تمام شده 
تولید، کاهش قیمت مواد اولیه از جمله 

سنگ آهن است.
)گزارش مشروح این نشست را در شماره 

91 بولتن اخبار فوالد مطالعه بفرمایید(
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فوالد و فرو سیلیس به توافق نرسیدندتفاهم نامه انجمن و سازمان استاندارد

 پـس از تشـکیل کمیتـه اسـتاندارد انجمـن در سـال 
گذشـته و برگزاری جلسـات آن بـا حضور نماینده سـازمان ملی 
اسـتاندارد و با توجه به اسـتقبال رئیس این سـازمان از پیشـنهاد 
انجمـن برای واگذاری برخی وظایف سـازمان بـه انجمن، مراحل 
انعقـاد تفاهـم نامـه بیـن انجمـن و سـازمان ملـی اسـتاندارد در 
کمیته اسـتاندارد انجمن آغاز شـد که خوشبختانه پس از تدوین 
پیـش نویـس و انجام اصالحـات الزم، تفاهـم نامه مذکـور آماده 

امضـای طرفین می باشـد.
بـر اسـاس این تفاهـم نامه، انجمـن از طریـق کمیته اسـتاندارد 
خـود در برخی از امور غیر حاکمیتی سـازمان ملی اسـتاندارد در 
حوزه فوالد شـامل تدوین و بازنگری اسـتاندارد، آموزش و نظارت 
بـر اجرای اسـتاندارد مشـارکت می نمایـد و حتی در تعـدادی از 
وظایـف نقـش اصلـی را بـر عهـده خواهـد داشـت. همچنین بر 
اسـاس تفاهـم نامـه مذکـور، نماینـدگان انجمن نیـز در کمیته 
هـای اعطـای پروانه اسـتاندارد بـه واحدهای تولید فـوالد حضور 

خواهند داشـت.

 با توجه به اعتراض انجمن نسبت به قیمت باالی فروسیلیس 
داخلی و برگزاری جلسه ای در این خصوص در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، جلسه ای در تاریخ 27 دی ماه بین انجمن و تولیدکنندگان 
فروسیلیس و انجمن فروآلیاژ با حضور نماینده دفتر صنایع معدنی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با هدف حصول تفاهم بر فرمول قیمت تمام شده 
و فروش فروسیلیس برگزار شد. در این جلسه که نمایندگانی از شرکت 
های بزرگ فوالدی همچون فوالدخوزستان، ذوب آهن اصفهان و فوالد 
خراسان نیز حضور داشتند، راهکارهای پیشنهادی انجمن در خصوص 
موضوع در سه محور قیمت وارداتی به همراه هزینه های واردات و سود 
توافقی، قیمت صادراتی با در نظر گرفتن تفاوت قیمت صادرات و فروش 
داخلی و یا قیمت تمام شده تولید فروسیلیس به عالوه سود تولیدکننده 
مطرح شد که متاسفانه در مورد هیچ یک از راهکارهای تعیین فرمول 
قیمت فروش فروسیلیس توافق الزم حاصل نشد و رئیس محترم انجمن 
فروآلیاژ اعالم نمود که فوالدسازان در صورت صرفه واردات فروسیلیس، 
این کار را ادامه دهند و تولیدکنندگان فروسیلیس ضمن رقابت با واردات، 
اقدامات خود برای افزایش تعرفه واردات فروسیلیس را ادامه خواهند داد!

افزایش تعرفه های فوالد به کجا رسید؟

فصلی جدید در تعامل فوالد و خودرو

پس از پیگیری های فراوان انجمن 
برای افزایش تعرفه واردات فوالد که گزارش 
آن در شماره های قبل نشریه چیالن به 
با  است،  رسیده  گرامی  مخاطبان  اطالع 
گزارش آقای دکتر ویسه معاون هماهنگی 
به  جمهور  رئیس  اول  معاون  نظارت  و 
افزایش  پرونده  جهانگیری،  دکتر  آقای 
تعرفه واردات فوالد یک گام به جلو رفت 
و ضرورت آن برای مقامات عالی رتبه دولت 

تدبیر و امید تشریح شد. آخرین شنیده ها 
از منابع موثق حاکی از آن است که با توجه 
به تاکید معاون اول رئیس جمهور، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت علی رغم مخالفت 
اولیه خود افزایش 15 درصدی تعرفه ها 
قرار است ظرف یک هفته  و  را پذیرفته 
آینده لیست پیشنهادی خود برای افزایش 
تعرفه ها را به دولت و کمیسیون ماده یک 

ارائه نماید. 

شایان ذکر است انجمن در پیشنهاد خود 
عالوه بر افزایش تعرفه، پلکانی بودن آن را 
نیز مورد تاکید قرار داده است به طوری 
که برای اسلب 20 درصد، مقاطع طویل 
)شامل میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی 
و غیره( 32 درصد، ورق گرم 26 درصد، 
ورق سرد 32 درصد و ورق های پوشش دار 

40 درصد پیشنهاد داده است.

در راستای پیگیری های انجمن برای 
فوالد  کننده  تقاضای صنایع مصرف  افزایش 
و با توجه به تجربه های موفق قبلی در این 
کالف  میلگردهای  تامین  همچون  خصوص 
صنایع مفتولی و فنر سازی و همچنین نبشی 
های مورد نیاز صنعت برق، جلسه ای با حضور 
ایران  های  شرکت  خرید  مدیران  و  معاونین 
خودرو و سایپا و مدیران و نمایندگان شرکت 
های تولید کننده ورق های فوالدی در دفتر 
صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

با حضور آقای مهندس فاطمیان  مدیر کل این 
دفتر برای تامین ورق های فوالدی مورد نیاز 

خودروسازان برگزار شد.
تشریح  ضمن  انجمن  دبیر  جلسه  این  در 
بین  گذشته  جلسات  دستاوردهای 
به  فوالد  کنندگان  مصرف  و  تولیدکنندگان 
ویژه در زمینه قطعات مورد نیاز خودروسازان، 
استفاده از الگوهای موفق گذشته برای گسترش 
صنعت  و  تولیدکننده  کارخانجات  تعامالت 
خودرو و داخلی سازی هر چه بیشتر محصوالت 

فوالدی مورد نیاز خودروسازان را خواستار شد 
که با توجه به صحبت های حاضرین و موافقت 
آقای مهندس فاطمیان، همین مسئله مورد 
جمع بندی قرار گرفت و مقرر شد جلسات 
تولیدکنندگان ورق های فوالدی و خودروسازان 
فوالدی  های  نیازمندی  داخلی  تامین  برای 
صنعت خودرو با محوریت انجمن به طور منظم 
و مستمر برگزار گردد که این جلسات در حال 
برگزاری بوده و شرکت های فوالدی در حال 

بررسی لیست نیاز خودروسازان می باشند.



 بهرام سبحانی )فوالد مبارکه اصفهان(: اگر تکنولوژي تولید فوالد ایران که احیای 
مستقیم میدرکس و کوره قوس الکتریک مجهز به سیستم هاي پانل خنک کننده آبي 
و تخلیه از زیر و دمش گاز و سرباره پفکي و... تکنولوژي قدیمي نسل دو است، خواهش 
میکنم هر کدام از همکاران که در مورد تکنولوژي نسل هاي 3و 4 و... اطالعاتي دارند 

راهنمایي بفرمایند.
1- اگر امروز یک شرکت پیشرفته اروپایي یا آمریکایي یا ژاپني بخواهد کارخانه فوالدسازي 

براي تولید اسلب احداث کند آیا چیزي مدرن تر از فوالد هرمزگان خواهد ساخت؟
2- آیا مشکل غیر اقتصادي بودن صنعت فوالد ما سرمایه گذاري هاي پراکنده در حلقه 

هاي ناقص زنجیره تولید با ظرفیت پایین است یا نداشتن تکنولوژي؟
3- آیا اگر امروز بخواهیم یک کارخانه کامل فوالد بسازیم مهندسین مشاور داخلي توان 

مهندسي آنرا ندارند و نیاز به واردات تکنولوژي داریم؟
4- آیا انگیزه و علت اصلي انعقاد قراردادهاي توسعه فوالد با شرکت هاي خارجي و ملحوظ 
نمودن سهم 60تا 70 درصدي براي سازندگان داخلي دسترسي به منابع مالي ارزان قیمت 

با بازپرداخت بلند مدت است یا نداشتن تکنولوژي؟
.

  رضا زائر حیدری؛ تحلیلگر فوالد موسسه بین المللی پلتس: من واقعا امیدوارم که  
طی 6 ماه آینده اولین محموله فوالد ایران به آمریکا صادر شود . به نظر من این موضوع 
اصال دور از ذهن نیست چون آمریکا بزرگترین وارد کننده فوالد جهان است و ایران نیاز به 

گسترش بازار های صادراتی خود دارد.

 سلطانی؛ مدیرعامل فوالد کاوه تیکمه داش: باسالم و عرض تبریک به جناب آقای 
مهندس عظمائی، مدیرعامل جدید فوالد آذربایجان، از مدیران توانمند آذربایجان شرقی و 

آرزوی توفیق در پست جدید. 

 بردیا احرامیان؛ عضو هیئت مدیره فوالد یزد: ظاهراً داریم از حول حلیم توی دیگ 
می افتیم، کسی نیست بگه وقتی می تونیم با کمتر از 6میلیارد یورو کل ارسلور میتال 
را از آن کشور کنیم )یعنی 80 میلیون تن فوالد( و از همین طریق بازارهای صادراتی را 
یاد بگیریم و هزاران محاسن دیگر، حال چرا بابت دوتا کارخانه با همین هزینه اینقدر ذوق 

زده ایم؟

 جهاندار شکری؛ مدیرعامل ذوب آهن بیستون:  تا زمانی که دولت کارخانه دار 
باشد و خودش بخواهد تولید کند بخش خصوصی نمی تواند پیشرفت کند و هم اکنون، 
قیمت های اعالمي شرکت های دولتی در بازارهای صادراتی، انگیزه صادرات را از دیگر 

شرکت ها گرفته است.

 امیر هومن کریمی وثیق؛ مدیرعامل نفت و گاز سرو: سالم. یقینا حرکت صنایع 
پایین دستی در گرو پویایی صنایع باال دستی است و تنها حلقه ای که فصل مشترک 
حرکت کل اقتصاد است، اقتصاد درون محور و یا اقتصاد مقاومتی است. امیدواریم با ذره ای 
نگاه به اهمیت اقتصاد مقاومتی، برکات این توافقات به کالبد نیم جان صنایع کوچک یا 

پایین دستی برسد.

 حمیدرضا طاهری زاده )انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران(: متاسفانه بخش 
خصوصی فوالد کشور با توجه به رکود حاکم در بازار های داخلی و جهانی پیشرفتی 
نداشته است و حتی به تعطیلی کشیده شده اند که شاید با هم اندیشی و کمک گرفتن از 
تجربه و دانش شرکت های بزرگ دولتی بتوانیم کارخانه های کوچک را دوباره احیا کنیم. 

 .

 محمد احرامیان؛  رئیس هیئت مدیره فوالد یزد: باعث تاسف است که بعد از سی و 
چند سال، دست اندرکاران فوالد نتوانسته اند زیرساخت برای صنعت فوالد درست کند و 
بعد از سی سال هزینه ای دو برابری برای تکنولوژی دارند. چین برای یک میلیون و سیصد 
هزار تن تولید با کوره بلند فقط پانصد میلیون یوان هزینه کرده و فقط یکسال زمان صرف 

کرده است. بنابراین اول تولید رقابتی بعد صادرات.

 بهروز اسماعیلی؛ معاون برنامه ریزی فوالد خراسان: جهت اطالع: بازدید جناب 
آقای دکتر سرقینی معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزیر و آقای مهندس شریفی 
مدیر عامل محترم شرکت ملی فوالد ایران و تیم محترم همراه از خطوط تولید و طرح های 

توسعه ای مجتمع فوالد خراسان)19بهمن ماه 94(.

 منصور ذکایی مدیر عامل فوالد سراب: تیم اقتصادی دولت و شورای پول و اعتبار، 
علیرغم نزولی بودن تورم هنوز نسبت به تعدیل نرخ بهره تصمیم مناسبی نگرفته اند.

 محمود تدین؛ مدیرعامل فوالد توان آور آسیا: امروز با جلسه اي که در بانک تجارت 
داشتم و همین طور وزارت صنعت مطمئن شدم هنوز هیچ ابالغي به بانک ها براي در 
اختیار قرار دادن تسهیالت خرید دین طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار و همچنین ابالغیه 
بانک مرکزي ارسال نشده! جالب این که مهلت این مصوبه تا 15 اردیبهشت هست، در 
اسفند تسهیالت نمی دهند و در فروردین هم که پول نیست! این مصوبه اجرایي می شود!؟
به هر حال اگر کسي از دوستان تونسته از این مصوبه با نرخ 20٪  استفاده کنه لطفا اطالع بدن.

ممنون

 محمود ارباب زاده؛ معاون بهره برداری فوالد مبارکه: تکنولوژي ساخت احیا در 
داخل کشور وجود دارد البته بعضي از تجهیزات اصلي از خارج  کشور وارد مي شود و 
دانش ساخت و بهره برداري از احیا در سطح جهاني در اختیار ایران مي باشد )تکنولوژي 

میدرکس(.

 نامه های رسیده
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تحلیل بازار
جهانی

تحلیل بازار صنعت و بازار فوالد 
جهان در یک ماه گذشته

 سید محمد رضا دانشگر 
کارشناس صنعت فوالد

تولید جهانی فوالد در ماه نوامبر 2015 ½
بنا بر آمار انجمن جهانی فوالد )WSA( تولید فوالد جهان در 
پایان سال 2015 میالدی 1623 میلیون تن بوده که نسبت به 

سال گذشته میالدی 2.8 درصد کاهش داشته است.
بزرگترین  تولید  افت  جهان،  فوالد  تولید  کاهش  دالیل  از  یکی 
تولید کننده فوالد دنیا یعنی کشور چین می باشد که در دو سال 

2014 و 2015 برای اولین بار روندی کاهشی را در پیش گرفته 
است.

در حالیکه بین سالهای 2000 تا 2013 میالدی رشد تولید فوالد 
چین همواره مثبت بوده و در برخی از سال ها به رقم شگفت انگیز 
30 درصد نیز رســیده بود، اما در دو ســال پیاپی 2014 و 2015 
رشد تولید فوالد این کشــور منفی شده و با کاهش تولید مواجه 

شده 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 کاهش داشت و  به 64.6٪ رسید یعنی بیش 
از یک سوم کل ظرفیت فوالد دنیا خالی است و این عدد معادل 
350 میلیون تن فوالد )بیش از 20 برابر تولید سالیانه فوالد خام 

ایران( می باشد.
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قیمت ها و شاخص های جهانی بازار فوالد  ½
متوسط قیمت فوالدهای کربنی شــامل 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 10 دالر کاهش به 

480 دالر بر تن رسید.

سنگ آهن وارداتی بنادر چین ½
یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت جهانی فوالد، نوسانات سنگ 
آهن جهانی است که مالک 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 با کمی 
رشد به 42 دالر بر تن خشک رسید. به گفته تحلیلگران چشم 
انداز قیمت این ماده معدنی در کوتاه مدت همچنان ضعیف است. 
الزم به ذکر است که به دلیل سهم باالی هزینه های سوخت در 
استخراج و حمل سنگ آهن، نمودار آن همبستگی معنی داری با 

نمودار قیمت جهانی نفت دارد.

½   )CIS( بیلت فوب دریای سیاه
قیمت بیلت فوب دریای سیاه در ماه گذشته مجددا وارد روند کاهشی 
شد و به 242 دالر بر تن رسید. کشورهای اصلی تولید کننده شمش 
دریای ســیاه یا CIS شامل روســیه، اوکراین، بالروس و قزاقستان 
هستند و  فرآیند تولید ایشــان عمدتا کوره بلند می باشد. در حال 

حاضر مهمترین خریدار شمش دریای سیاه کشور ترکیه است.

میلگرد صادراتی ترکیه ½
قیمت 313 دالر بر تن در اواســط فوریه امسال پایین ترین قیمتی 
اســت که میلگرد صادراتی ترکیه در سه سال گذشته تجربه کرده 
است. شاخص میلگرد ترکیه یکی از مهمترین شاخص های قیمت 
فوالد در منطقه خاور میانه است. ترکیه با تولید 35میلیون تن فوالد 
خام در چند ســال اخیر در مقام هشتم دنیا بوده و بزرگترین صادر 
کننده فوالد منطقه محسوب می شود. صادرات فوالد ترکیه در سال 
های اخیر بین 18 تا 20 میلیون تن بوده است که 80 درصد آن به 

میلگرد و مقاطع طویل اختصاص دارد.
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داخلی

تحلیل صنعت و بازار فوالد ایران در یک ماه گذشته
)بهمن  ماه94( 

تولید فوالد خام ایران در سال 2015
بنا به گزارش انجمن جهانی فوالد، بعد از چندین سال متوالی رشد 
تولید فوالد خام ایران، در پایان ســال 2015 تولید فوالد ایران وارد 
روند کاهشی شد و از 16.3 میلیون تن سال 2014 به 16.1 میلیون 
تن رسید. این در حالیست که در سال گذشته چندین طرح جدید 
فوالدی نیز به بهره برداری رسیده و ظرفیت تولید فوالد خام کشور 

به حدود 25 میلیون تن رسیده است.
در عین حال رتبه تولید فوالد خام ایران در ســال گذشته میالدی 
نســبت به سال 2014 تغییری نکرده و همچنان بعد از مکزیک در 

مقام چهاردهم جهان قرار دارد.

بازار محصوالت فوالدی در یک ماه گذشته
در ادامه کاهش قیمت های جهانی و همچنین ضعف تقاضا در بازار 
مقاطع، میلگرد سایز متوسط در ماه گذشته نیز باز هم افت قیمت 

داشت و در اواخر بهمن ماه به 1130 تومان بر کیلوگرم رسید.
در همین حال قیمت میلگرد در مناطق مختلف دنیا در اواسط فوریه 
امســال )اواخر بهمن ماه( نیز روندی کاهشی داشت و بین 250 تا  

500 دالر بر تن در مناطق مختلف در نوسان بوده است. الزم به ذکر 
اســت که تفاوت قیمت میلگرد آمریکا با سایر نقاط جهان به علت 

تعرفه های باالی این کشور روی واردات فوالد می باشد.
در خصوص تیرآهن نیز روند نزولی قیمت این محصول که از ســه 
ماه پیش شــروع شده است در ماه گذشته شدید تر شده و تیرآهن 
سایز 18 ذوب آهن با 15درصد افت نسبت به ماه قبل به 285 هزار 
تومان بر شاخه رسید. در هر صورت ضعف تقاضا و روند نزولی قیمت 

محصوالت فوالدی در بازار داخل کشور هنوز ادامه دارد. 
یکی از شاخص های مهم برای فوالدسازان بخصوص در بخش نورد، 
فاصله قیمت میلگرد با شمش است. چنانچه این عدد به 150 تومان 
و کمتر برســد از خط قرمز نورد کاران عبور کرده و در منطقه زیان 
قرار می گیرند. در اوایل دی ماه این شاخص کمی افزایش داشت و به 
230 تومان رسید که علت آن کاهش شدید قیمت شمش بیلت بود.

بازار شمش و قراضه در داخل کشور
شیب نزولی شمش بیلت تولید داخل در ماه گذشته بیشتر شده و با 
10 درصد افت قیمت به 900 تومان بر کیلوگرم رسید. این در حالی 
اســت که قیمت های زیر 850 تومان نیــز در بازار اواخر بهمن ماه 
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شنیده می شود. در همین حال قیمت قراضه سنگین بار ویژه نیز با 
100 تومان افت به 570 تومان بر کیلوگرم رسید.

نمودار بعدی نیز فاصله قیمت شــمش با قراضه را نشان می  دهد. 
در چند سال گذشته تعدادی زیادی واحد ذوب با کوره های القایی 
راه اندازی شــدند و روند این نمودار برای ایشان مهم است. هزینه 

های تبدیل قراضه به شــمش )شامل افت وزنی قراضه، 
ســربار ذوب، برق، دســتمزد، فروآلیاژ، نسوز، تعمیرات 
و اســتهالک و...( 300 تومان در نظر گرفته شده است 
که البته این در صورتی اســت کــه واحد با ظرفیت باال 
تولید کند. در ماه گذشته تفاوت قیمت شمش و قراضه 
کاهش داشته و به 330 تومان رسید که کمترین میزان 
در یکسال گذشته بوده است و بسیاری از واحدهای ذوب 

را وارد منطقه ضرر و زیان مواجه نموده است.

بازار مقاطع تخت
اما قیمت انواع ورق فوالدی نیز در ماه گذشــته کاهش 
داشته است که نمودارهای مربوط به آن را مالحظه می 

فرمایید. در این میان بیشترین کاهش قیمت در بازار مقاطع تخت 
مربوط به ورق های ضخامت باال و همچنین ورق گرم ضخامت 2 
میلیمتر وارداتی بوده اســت که مورد مصرف آن در صنایع لوله و 

پروفیل می باشد.













w w w . d k k i - c o . c o m 

ا﹝︣وزه ﹋﹠︐︣ل د﹇﹫﹅ د﹝︀، ا﹋︧﹫︥ن ﹝﹙﹢ل در ﹝︢اب و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣ی، در 
 ﹤﹊ر﹢︵ ﹤ ︣︠﹢ردار ا︨️︋  ︮﹠︀︹ ذوب و ر︐﹥ ﹎︣ی از ا﹨﹞﹫️ و︥ه ای︋ 
 .︫︡︀ ︋﹩﹞ ﹟﹊﹝﹞ ︣﹫︾ ️﹫﹀﹫﹋ ︀ ︋︡ون در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ﹁﹢ق ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢ل︋ 
︣اه  ︀﹜﹢رژی ﹨﹞ ︀ ﹡﹢آوری ﹨︀ی ﹝︐ ︣ روز︋  ﹨ ︩ ︖﹠ ︋︣ ا﹟ ا︨︀س، ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی︨ 

.️ ﹥ ︑﹊︀﹝﹏ ︨ا و رو︋ 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹨︀ی  ︦ از︋  ﹢د را︎  ️ ︑﹢﹜﹫︡ی︠  ﹫﹛︀ ︺﹁ ﹐︀﹋ ﹏﹋ ︣ ﹠︺︐﹩ د﹁︐  ︮️ ﹋︫︣
﹋﹠﹠︡ه   ︡﹫﹛﹢︑ او﹜﹫﹟  ︋︺﹠﹢ان  ر︨﹞︀ً  و  ﹡﹞﹢د  ︋︀زارآ︾︀ز  ﹡﹫︀ز  و  او﹜﹫﹥ 
ا﹡﹢اع  ا﹋︧﹫︥ن،  ︨﹠︧﹢ر﹨︀ی  ﹝︭︣ف،  ﹊︊︀ر  د﹝︀ی  ︨﹠︧﹢ر﹨︀ی 
﹎︣وه   ︦﹡︀︧﹫﹛  ️︑ وا︋︧︐﹥  ﹝﹙︤و﹝︀ت   ﹤﹫﹚﹋ و  ︋︣دار   ﹤﹡﹢﹝﹡ ︎︣و︋︀ی 
آ﹜﹞︀ن    Uelco و   Minkon ︫︣﹋︐︀ی  ﹨﹞﹊︀ری   ︀︋ را   ︀﹊︣﹞ا  Minco

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︀﹡﹠︡ DIN-IEC-٥٨٤ را آ︾︀ز ﹡﹞﹢د. ﹝︴︀︋﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

︑﹢﹜﹫︡ات ︻﹞︡ه و ﹊︊︀ر ﹝︭︣ف:
︣دار﹨︀ی ذوب و ...  ︣و︋︀ی ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی د﹝︀ ، ا﹋︧﹫︥ن و ﹡﹞﹢﹡﹥︋  - ا﹡﹢اع︎ 

︡ازه ﹎﹫︣ی - د︨︐﹍︀﹨︀ی ا﹡
:﹏﹞︀ - ︑︖﹫︤ات ﹝︭︣﹁﹩ وا︋︤ار د﹇﹫﹅︫ 

﹢﹋️ ﹨︀ی  ︀زو︨  ︣ان︨  ﹫︣و﹡﹩ ︗︊ ︀︋﹏ درو﹡﹩ و︋  ﹋ ،︦ ﹠﹛︣ ﹙﹢ک،︨   ︋️ ﹋︀︐﹠﹋ -
﹝︭﹢ص و...

﹁﹠︖︀﹡﹉ ﹋︣︋﹟ ﹋︀پ︎︣وب ا﹋︧﹫︥ن ︑︣﹝﹢﹋﹢︎﹏ ︣دار ︣دار ︡ن و ﹁﹙︤ات ر﹡﹍﹫﹟﹡﹞﹢﹡﹥︋   ︋﹤﹡﹢﹝﹡

﹐﹡︦ ا﹋︧﹫︥ن و ︑︖﹫︤ات ﹨﹫︡رووس︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی︎︣وب ﹨﹫︡رووس
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  سید احمد عسکری

مهندس سید رسول خلیفه سلطانی، 
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
و مدیرمسئول نشریه چیالن، با اشاره 
به اینکه در دو دهه اخیر صنعت فوالد 
ایران، بیشتر اجرا و کمتر برنامه ریزی  
داشته ایم به لزوم تدوین نقشه راه 
صنعت فوالد، تکمیل زیر ساخت ها 
و ارتباط شبکه ای و هوشمند در 

زنجیره فوالد تاکید کرد و در خصوص 
جذب تکنولوژی با ذکر این مطلب 
که تکنولوژی فقط لوکس گرایی 

نیست، به لزوم مذاکره برای جذب 
سرمایه گذاری در فاینکس پرداخت 
و گفت:  االن فرصت خوبی است که 

سرمایه گذاری در تکنولوژی فاینکس 
در ایران را تشویق کنیم. مشروح 

گفت و گوی چیالن با مهندس خلیفه 
سلطانی را در ادامه مطالعه بفرمایید.

دبیر انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران در گفت وگو 

با »چیالن«: 



43

 جنــاب مهنــدس، 
وضعیت  از  شما  کالن  تحلیل 
فوالد  صنعت  تکنولوژیکــی 

کشور چیست؟
به نظــر بنده، قبــل از مبحث 
تکنولوژی، باید به بحث کارایی 
و بازدهی مقیــاس و بهره وری 
در صنعت فوالد بپردازیم. یکی 
از مشکالت ما به بحث زنجیره 
تولید فوالد مرتبط است. در واقع 
باید تالش کنیم تا مهندسی ویژه ای را در ترکیب، چینش، ظرفیت، 
اقلیم و مسائلی از این دست داشــته باشیم. در ارتباط با حلقه های 
تولید باید به این سمت حرکت کنیم که بازدهی سرمایه را مهندسی 
کنیم، یعنی چه سرمایه ای را با چه هدفی و در چه بازه زمانی، مکانی 

و ارتباطی مورد استفاده قرار دهیم. 
در فوالدســازی و آهن اسفنجی تا حدودی پیشرفت داشته ایم ولی 
در گندله سازی و تولید کنسانتره چندان پیشرفتی نداشته ایم. ببینید، 
مکان یابی در صنعت فوالد کشــور مناسب نیست و همین منتج به 
افزایش هزینه های حمل می شود و جابجایی محصوالت به معضلی 
دیگر تبدیل می شــود. خب، وقتی طرح جامع تهیه می شــود بدین 
معناســت که این طرح باید به عنوان مرجعی تلقی گردد که مسائل 
صنعت فوالد را رصد کند و اینکه چه نوع تکنولوژی و دانشی را به کار 
بگیریم و مشــخص کند که در سرمایه گذاری های به کار رفته از چه 

ترکیبی استفاده شده است و همچنین این که سود 
و زیان کجاست و پیش بینی دوره های آتی را کند. 
متاسفانه در دو دهه اخیر کمترین برنامه ریزی ها را 
انجام داده ایم و بیشــتر اجرا کرده ایم. مسئله ای که 
باعث از دســت رفتن سرمایه های زیادی در زنجیره 

فوالد شده است.
 آقای خلیفه سلطانی، شما به نوعی به 
هدفمند نبودن ســرمایه گذاری ها در صنعت 

فوالد اشــاره کردید کــه گاهی موجب اتالف ســرمایه هم 
می شود، لطفا این مورد را بیشتر بشکافید.

شما مشــاهده می کنید که در کشورمان سرمایه های زیادی جذب 
صنعت فوالد شده است ولی متاسفانه عمر واحدهای صنعتی مان از 
عمر متوسط واحدهای سرمایه گذاری شده در دنیا خیلی کم تر است. 
بنده این مقدمه را گفتم تــا تاکید کنم که این بحث خیلی مهم تر 
از بحث تکنولوژی و دانش فنی اســت، این موضوع مهم است که با 
چه مقیاسی ســرمایه گذاری و در چه مقیاسی از تکنولوژی استفاده 
کنیم. این مقوله اگر در فضای درستی دیده شود متعاقباً تکنولوژی و 
دانش فنی هم به دست می آید. این بحث قوه و فعل است که ما باید 
ببینیم که استعداد جذب تکنولوژی و دانش فنی را داریم یا نه، ما باید 
این استعدادها را در خودمان فراهم کنیم که اگر این مقدمات فراهم 
شــد، استعداد جذب تکنولوژی و دانش برتر هم فراهم  می شود. در 
حالی که معموال مقدمات را رعایت نمی کنیم همان طور که در طرح ها 
یک PFC و یک FC  وجود دارد، ما کمتر ســراغ PFC می رویم و 
مهندســان مشاوری که PFC  نویس خوبی باشند هم کم داریم. ما 
بایــد به این مورد که درکدام اقلیم وکدام بازار می خواهیم ســرمایه 
گذاری کنیم بیشتر و عمیق تر توجه کنیم؛ در واقع برنامه ریزی برای 

بازارهای مواد اولیه، فروش، حمل و نقل، انرژی، محیط زیست و از این 
دست مسائل در طرح های مان چندان که الزم است دیده نمی شود. 

 آیا این موضوع به یک متولی نیاز ندارد؟
بله، معتقدم باید متولی داشــته باشیم که نقشه راه صنعت فوالد را 
داشته باشد و تکنولوژی را لحاظ کند. ما اگر مقدمات و هماهنگی ها 
را داشــته باشــیم و تجانس را در صنعت فوالد ایجاد کنیم مقیاس 
صنعت را به دســت می آوریم و دیگر هیــچ کس بدون برنامه ریزی، 
ســرمایه گذاری نمی کند که بعد از دوره ای با شکست مواجه شود. 
همیشه این تصور بوده است که صنعت در مقیاس های بزرگ بهتر 
جواب می دهد در صورتی که همیشه این طور نیست زیرا با توجه به 
اینکه معادن متفرقه در کشور داریم ممکن است گزینه های اقتصادی 
برای آهن سازی در کنار معادن کوچک وجود داشته باشد. باید معدن 
کاران کوچک را تشویق کنیم و مستقل از شعارزدگی حرکت کنیم. 
بایــد ببینیم که در دنیا چه کاری انجام می دهند و بهترین گزینه ها 
را برای شــرایط و موضوعات خاص پیدا کنیــم. در حال حاضر زیر 
ساخت ها مناسب نیست، کاری که طرح جامع فوالد انجام می دهد 
باید ارتباط شبکه ای در زنجیره فوالد ایجاد کند و خالئی که در این 
زنجیره وجود دارد را مشخص کند و ارتباطی شبکه ای را در صنعت 

فوالد کشور به وجود آورد.
 به غیر از مباحث مبنایی و بنیادی که اشاره فرمودید، 
به نظر شما چه میزان از مشکالت حال حاضر صنعت فوالد ایران 

مربوط به مقوله تکنولوژی است؟
خیلی ها تصور می کنند تکنولوژی لوکس است ولی تکنولوژی لوکس 
گرایی نیست. بدون دلیل هم نباید سراغ تکنولوژی 
برویم. در دنیا می بینیم که بسیاری از شرکت ها از 
جمله بهلر با ماشین آالت صد سال پیش فوالد تولید 
می کنند ولی ماشــین االت را به روز نگه داشته اند 
و در اصل در حال تزریق دانش هســتند. زمانی که 
می گوییــم تکنولوژی، نباید فقط بر ماشــین آالت 
تمرکز کنیم، تکنولوژی و دانش دو امر مشــترک و 
ترکیبی هســتند. به همین خاطر هم هست که در 
واحدهای صنعتی پیشرفته به امر آموزش توجه کافی می شود. نیروی 
انســانی، آموزش های مربوط به شــغل خود را می بیند و این تزریق 
دانش می تواند پایه و بستری برای تکنولوژی باشد. در واقع واحدهای 
صنعتی پیشرفته، نیازهای تکنولوژیک خود را بدون اتکاء به سرمایه 

به روز می کنند. 
به اعتقاد من، چه در بخش فوالد و چه در سایر بخش های اقتصادی 
کشور ماشــین آالت خیلی مهم است؛ به خصوص این که بخواهد با 
دانش فنی توام باشد. خب، ماشــین آالت هزینه باالیی دارد و باید 

مطالعات و برنامه ریزی دقیقی در این حوزه داشته باشیم. 
من فکر می کنم زیاد نباید در فوالدسازی و نورد دنبال تکنولوژی جدید 

بازدهی ماشین آالت  باید  باشیم و 
موجود را با حداقل تغییرات افزایش 
دهیم ولی آهن ســازی در معرض 
تغییر تکنولوژی است و زمانی که 
می خواهیم ارتقای سطح تکنولوژی 
و دانــش داشــته باشــیم باید در 
آهن سازی متمرکز شویم. کنسانتره 
تا آهن اســفنجی، حوزه ایست که 

به جای تغییر تکنولوژی 
در فوالدسازی و نورد باید 

بازدهی ماشین آالت موجود را 
افزایش دهیم ولی آهن سازی 

در معرض تغییر تکنولوژی 
است و زمانی که می خواهیم 

ارتقای سطح تکنولوژی و 
دانش داشته باشیم باید در 
آهن سازی متمرکز شویم.

بسیاری از شرکت ها از جمله 
بهلر با ماشین آالت صد سال 
پیش فوالد تولید می کنند 

ولی ماشین االت را به روز نگه 
داشته اند.

زمانی که می گوییم تکنولوژی، 
نباید فقط بر ماشین آالت 
تمرکز کنیم، تکنولوژی و 
دانش دو امر مشترک و 

ترکیبی هستند.
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دانش ورزی سنگینی در دنیا روی آن انجام می شود. 
اگرچه طرح هایی مثل فاینکس هنوز مراحل نهایی 
آزمایشی بودن شان را می گذرانند ولی به ما این نوید 

را می دهند که به زودی وارد بازار می شــوند. فاینکس می تواند بهای 
تمام شــده تولید را کاهش دهد و در مراحل تولید در مصرف انرژی 
صرفــه جویی کند. همچنین باید تکنولوژی های جدیدی را که وارد 
صنعت می شــوند را رصد کنیم و قدرت جذب آنها را داشته باشیم 
و در انتخاب تکنولوژی باید متوجه باشــیم که به دلیل وجود انرژی 
گاز در ایران، رویکرد آینده فوالد در مصرف گاز است و مزیت  زیست 

محیطی دارد.
 سرمایه گذاری های خارجی را چگونه می توان تشویق 

به انتقال تکنولوژی های روز به صنعت فوالد ایران کرد؟
بستری که در بحث فوالد برای سرمایه گذاری خارجی داریم همین 
اســت که دانش و تکنولوژی به همراه ســرمایه با هم می آید و جدا 
ناشدنی هستند. سرمایه گذار خارجی اگر به ایران راه پیدا کند بهترین 
فرصت اســت که تکنولوژی های جدید را دریافت کنیم این فرصت 
خوبی اســت که فاینکس را تشویق به سرمایه گذاری و اجرای پلن 

هایش در ایران کنیم.
 آقای خلیفه ســلطانی آیا تکنولوژی های فعلی که در 
خطوط تولید فوالد کشــور فعال است از رده خارج است و آیا 

مشکل تکنولوژیکی صنعت فوالد ایران برجسته است؟ 
ما در تکنولوژی اصال عقب نیســتیم و به جز در روش کوره بلند که 
باید نوسازی هایی شود؛ روش های نوین و تکنولوژی های روز دنیا را در 
فوالدسازی در اختیار داریم ولی طبیعی است که باید نوسازی صورت 
گیرد. نوسازی در صرفه جویی مصرف آب و انرژی باید صورت بگیرد و 
الزم است که واحدهای فوالدسازی بزرگ بازده مقیاس شان را به طور 
مستمر افزایش دهند ولی زمانی که محصوالت فوالد ایران به اقصی 
نقاط جهان صادر می شود نشان از این دارد که از تکنولوژی روز دنیا 

برخورداریم و توانایی صادراتی در این صنعت داریم.
 آقای مهندس، آیا خرید دستگاه های 
دست دوم توســط بخش خصوصی امری رایج 

است؟
به نظر من نه، خب فوالد یک صنعت گرم اســت. حرارت کار باالی 
100 درجه است و ریســک بکارگیری ماشین آالت دست دوم زیاد 
اســت و بخش خصوصی هم دیگــر تمایلی برای اســتفاده از این 

دستگاه ها ندارد. 
نظر شما درباره توانمندی شرکت هایی که در حوزه 

ی مهندسی و ساخت فعالند چیست؟
توانمندی مهندسین ما در کنار شــرکت های خارجی رشد خوبی 
داشــته است ولی ما هنوز شرکت های مهندســی ایرانی نداریم که 
توانایی احداث یک خط تولید را از خودشان داشته باشند یا به عبارت 
بهتر از این شــرکت ها حمایتی نشده که بتوانند در این عرصه خود 

را نشان دهند.  
 آقای خلیفه سلطانی، با توجه به ارتباطات زیادی که با 
شــرکت های مختلف فــوالدی دارید، آیا اعتمــاد باالیی در 
بکارگیری شــرکت های مهندسی و ســاخت در داخل وجود 

دارد؟
خب شــرکت های فوالدی در خیلی از پروژه ها با این شرکت ها 
قرارداد می بندند و هکاری دارند ولی خب این هم یک ســیر دارد. 
شــرکت های EPC کار که در فضای بخش خصوصی هستند روز 
به روز باید توانمندی خودشان را نشان دهند تا بتوانند ظرفیت کار 
داخل را بگیرند. بنابرایــن ضمن این که باید به صنعتگران داخلی 
فرصت داده شــود تا در بخش هایی که می توانند فعالیت داشــته 
باشند، شرکت های داخلی هم باید پتانسیل شان را روز به روز بیشتر 
کنند تا تحت حمایت قــرار بگیرند و جایگاه خود را صنعت فوالد 

کشور پیدا کنند. 

صنعت فوالد ما در تکنولوژی 
اصال عقب نیست ولی طبیعی 
است که باید نوسازی در آن 

صورت گیرد.
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گفتگوی چیالن با مدیرعامل  مجتمع فوالد البرز غرب:

اعطای مجوزهای بی رویه در صنعت فوالد 
  پیمان مرادیمنطقی  نیست

 جناب سعدی، شما که در بطن صنعت و بازار هستید 
آیا در ماه های اخیر شاهد تغییراتی در بازار فوالد بوده اید؟

وضعیت بازار فوالد تفاوت چندانی با چند ماه قبل نداشته است و چه از نظر قیمتی و 
چه از منظر حجم تولید همچنان درگیر رکود سنگین در بازار هستیم. این در حالی 
است که واحدهای تولیدی تنها با 30 - 40 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند 
و بســیاری از این کارخانجات هم به مرز ورشکستگی و یا توقف تولید رسیده اند. 
چراکه شرکت های فوالدی کامال از جانب بانک و مالیات و سایر سازمانها تحت 

فشار بوده و متاسفانه نه تنها از رکود خارج نشده ایم بلکه شدیدتر هم شده است. 

 شما به مسائل بانکی اشــاره ای داشتید، آیا ابالغیه 
جدید دولت مبنی بــر خرید دین توســط بانک ها در بهبود 

شرایط تولیدکنندگان تاثیری خواهد داشت؟
این اقدام به خودی خود مفید به نظر می رســد ولــی وقتی به بانک مراجعه می 
کنیم، می بینیم که شــرایط سخت تر از آنچه که رســما اعالم شده، به نظر می 
رسد. وقتی تسهیالتی که به تولیدکننده ارائه می شود شامل 24 درصد سود است 
و 10 درصد وام هم ســپرده می شود که هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد، شما 
می توانید محاســبه کنید که با هزینه های سفته و غیره به نرخ سودی باالی 30 
درصد می رسیم. همه می دانیم که صنعت در کشور ما 30 درصد سود ندارد و تمام 
کارخانجات فوالدی ما در حاشیه ضرر قرار گرفته اند. در این وضعیت چطور می توان 
انتظار داشت که تولید کننده 30 درصد سود به بانک بدهد؟ از سوی دیگر همه می 
دانند که بانک ها به ســادگی ابالغیه های حمایتی را در دستور خود قرار نمی دهند 
و همانطور که بارها شاهد بوده ایم، بانک ها با عدم تعهد به آیین نامه ها و ابالغیه ها، 
قراردادهای یک طرفه و عدم پاسخگویی نتوانسته اند کمک حال تولیدکنندگان در 

شرایط نامساعد بازار باشند. 

 در ایــن وضعیت، حداقل انتظار تولیدکنندگان بخش 
خصوصی از دولت چیست؟

همان طور که می دانید عالوه بر دامپینگ ســنگین چین که حتی امریکا هم برای 
مقابله با آن از دیوار تعرفه ای برای حمایت از تولیدکنندگانش استفاده کرد، با مشکالت 
سیاسی- اقتصادی دیگری هم در منطقه خاورمیانه روبرو هستیم. در سال های اخیر 
در کشورهای منطقه و در همسایگی ایران، شعله های جنگ و مشکالت سیاسی سر 
بر آورده  اســت و به همین خاطر هم ارزش پول این کشورها افت شدیدی را تجربه 
کرده است. روسیه، اوکراین، آذربایجان، ترکیه، عراق و عربستان ارزش پولی ملی شان 

تضعیف شده است. به همین خاطر هم قیمت  محصوالت این کشورها با کاهش مواجه 
شده است و همین مسئله باعث افزایش بی رویه واردات به کشورمان شده است.

متاسفانه در شرایطی این چنینی محصوالت مختلف همچنان در حال وارد شدن به 
کشور است و از کشورهای چین، روسیه، ترکیه، اوکراین و کره جنوبی شاهد واردات 
انواع آهن و فوالد به کشور هستیم که با رقم ها و ظرفیت های باال همراه شده اند. 
دولت هرچه سریع تر باید فکری به حال این مسئله کند و از تولیدکنندگان ایرانی در 
شرایط رکود حمایت الزم را بعمل آورد. دولت باید شرایط و مشکالت  فوالدسازان را 
درک کند؛ مشــکالت عمیق و دامنه داری که بسیاری از کارخانجات فوالدی را به 
ورطه ورشکستگی و توقف تولید کشانده است. از سوی دیگر عدم نظارت دولت بر 
قوانین وضع شده توسط خود نیز باعث تشدید وضعیت موجود می شود. برای نمونه، 
همان طور که می دانید طبق آخرین بخشنامه وزارت صنعت، نرخ آهن اسفنجی به 
نســبت 47 درصد قیمت شمش فوالد خوزستان قیمت گذاری می شود. اما متاسفانه 
عدم کشف واقعی قیمت شمش فوالد خوزستان توسط دولت باعث شده تا بین قیمت 
اعالمی توســط فوالد خوزستان و قیمت بازار تفاوت محسوسی وجود داشته باشد و 
همین هم باعث شــود تا این ماده اولیه با قیمت باالتری توسط تولیدکنندگان آهن 

اسفنجی به فروش برسد. 

 پیشنهادات عملیاتی شما برای بهبود این شرایط و حل 
بخشی از مشکالت تولید فوالد چیست؟

به نظر من، در ابتدا باید تعرفه واردات محصوالت فوالدی به میزان مناسب وضع شود 
تا جلوی واردات بی رویه گرفته شود. دوما بانک ها تسهیالت را به طور صحیح و با 
شرایط متناسب و واقعی و در زمان مناسب در اختیار بخش تولید قرار دهند تا نقدینگی 
تولیدکنندگان تامین شود. سوما در خصوص اعطای مجوزها باید بررسی های دقیق 
صورت بگیرد تا در صورت احراز شدن توجیهات فنی و اقتصادی این مجوزها اعطا 
شــود. اعطای مجوز برای تولید فوالد نباید زیر یک میلیون تن باشد، چراکه توجیه 
اقتصادی نخواهد داشت. در حالی که شاهدیم هر درخواست ایجاد کارخانه های فوالدی 

سریعا با جواب مثبت و دریافت مجوز مواجه می شود. 
چنان  که در بخش فروســیلیس و فرومنگنز در سال های اخیر کمبودهایی مشاهده 
شده بود و نیاز مصرف کنندگان داخلی با واردات تامین می شد. اما االن مشاهده شده 
که مجوزهای بسیار زیادی برای ایجاد کارخانجاتی از این دست صادر شده است تا 
جایی که این مجوزها بســیار فراتر از نیاز کشور اعطا شده است و پیش بینی می شود 
بحران و رکودی که االن دامنگیر صنعت فوالد اســت در سال های آینده به بخش 

فروسیلیس و فرومنگنز سرایت کند. 

مهندس احمد ســعدی، مدیرعامل مجتمع فوالد البرز غرب در گفت و گو با »چیالن« ضمن گزارشــی از رکود بازار و وضعیت ناگوار 
تولیدکنندگان فوالد خواستار سرعت عمل دولت در حمایت از بخش تولیدی کشور شد و در ادامه به بخشی از مشکالت فوالدسازان از 
جمله رکود بازار و دقت نظر در صدور مجوزهای صنعتی پرداخت و ابراز نگرانی کرد که بحران و رکودی که االن دامنگیر صنعت فوالد 

است در سال های آینده به بخش فروسیلیس و فرومنگنز سرایت کند.  
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 جنـاب مهنـدس، سـال 94 بـر مجموعه اکسـین چگونه 

گذشت؟
با توجه به قابلیت های مجموعه، استراتژی تولید اکسین در سال 94 را 20 
درصد باالتر از سال 93 تنظیم کرده بودیم و علی رغم اینکه شواهد از رکود 
بازار در سال 94 خبر می داد؛ توانستیم با استفاده از فرصت ها و نقاط قوت 
مجموعه اکسین، شرایط را همان طور که پیش بینی کرده بودیم به انجام 
برسانیم. به طوری که 100 درصد برنامه تولید اکسین محقق شد و بیش از 90 

درصد تولیدات خود را به فروش رساندیم. 

 اکسـین چگونـه توانسـت در وضعیـت 
رکود بـازار فـوالد، چنین آمـار مثبتـی از خود به 

جای بگذارد؟
عوامل مختلفی در این موضوع دخیل بودند. یکی از آنها 
تثبیت قیمت محصوالت اکسین بود که توانست اعتماد 
مشتریان را به خود جلب کند. عامل دیگر تغییر رویکرد در 
عرضه محصوالت بود که روی آوردن به پروژه  های عمرانی 

از آن جمله بود. همچنین استفاده از ابزارهای فروش مختلفی مثل فروش 
اعتباری توانستیم شرایط خود را بهبود دهیم. در نتیجه در سال 94 به غیر از 
یک سری از معوقات به اسلب سازان، مشکلی در عرضه یا فروش محصوالت 

خود نداشتیم.

 از نظر شما نقطه عطف اکسین در سال 94 چه بود؟
شـاید مهم تریـن اتفـاق، اثبات قابلیت هـا و توانایی های فنـی و تکنولوژیکی 
اکسـین در افزایـش میـزان تولید و دسـتیابی به اهداف مشـخص شـده در 
تولیـد ورق هـای عریض و آلیـاژی خاص بود. عقد قرارداد با شـرکت مناطق 
نفـت خیـز جنـوب و لولـه سـازی اهـواز، تهیـه اسـلب مـورد نیـاز از تولید 
کننـدگان داخلـی و همچنیـن توانایـی تامیـن نیازهای صنایع نفـت، گاز و 
پتروشـیمی و سـاخت لوله های انتقال نفت و گاز توسـط اکسین مهم ترین 
رخدادهایـی بودنـد کـه اکسـین را متمایزتـر از قبل کرد. نکتـه دیگر اینکه 
توانسـتیم محصوالت جدیدی را در سـال 94 به سـبد محصوالت مان اضافه 
کنیـم که مورد اسـتفاده برای صنایع خاص و اسـتراتژیک کشـور هسـتند. 
در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی هم توانسـتیم برای اولین بار به سـمت بومی 
سـازی قطعـات اصلـی برویـم کـه از آن جملـه می تـوان بـه بومی سـازی 
غلطک هـای کاری اشـاره کـرد کـه بـرای اولیـن بـار در کشـور انجام شـده 
اسـت. همچنین امضای تفاهم نامه با شـهرک های صنعتی اسـتان و تامین 
نیاز ایشـان حتی با تناژ پایین و شـرایط مناسـب اتفاق مبارک دیگری بود 

که در سـال 94 میسـر شد. 

 تغییـر در رویکـرد فـروش محصـول بـا چـه ابزارهایی 
محقق شد؟

فقط کاهش قیمت نیست که به جلب مشتری منتهی می شود. ما توانستیم با 
تغییر شرایط فروش، جذابیت خرید محصول را باال ببریم. استفاده از مکانیزم  
فروش اعتباری از طریق چک، سفته، ضمانت نامه و ترکیبی از آنها با شرایط 
مشتریان کنار آمدیم. در واقع هر چه مشتری گفت پذیرفتیم. در کنار این ها 
یک کمیته اعتبار سنجی تشکیل دادیم و اعتبار مشتریان خود را مورد سنجش 
قرار می دادیم و با آگاهی کامل با آنها تعامل داشتیم. همه 
این ها به جلب و اعتماد بیش تر مشتری و بازار به اکسین 
منتهی شد. ضمن این که جانمایی مناسب اکسین در کنار 
تامین کنندگان و بازارهای فروش و مسیرهای حمل و 
نقل باعث شد تا کم ترین هزینه های سربار را داشته باشیم 
که در قیمت تمام شده محصوالت مان بی تاثیر نبوده است. 

 آیـا اسـتفاده از تکنولوژی هـای روز در 
محصوالت تـان  شـده  تمـام  قیمـت  کاهـش 

اثرگذار بوده است؟
بهای تمام شده یک محصول متشکل از 3 عامل است. مواد اولیه، دستمزد و 
سربار. 90 درصد هزینه تولید محصول را مواد اولیه تشکیل می دهد و بعد از 
آن 3 درصد را دستمزد و 7 درصد هم هزینه های سربار است. هزینه مواد اولیه 
و دستمزد نیروهای کار توسط عوامل بیرونی تعیین می شود و تغییر آن در 
توان تولیدکننده  نیست. اما میزان مصرف هزینه های سربار شامل هزینه های 
انرژی و بیمه و مالیات یا میزان ضایعات، توسط واحدها قابل کنترل است. 
بنابراین هرچه تکنولوژی به روزتر و مناسب تر باشد، بالطبع میزان مصرف هم 
کاهش پیدا می کند. مجموعه اکسین با استفاده از آخرین تکنولوژی روز 
توانسته است میزان مصرف انرژی و ضایعات خود را به کم ترین میزان و در 
حد استانداردهای جهانی برساند. برای صادرات مشکل داریم چرا که قیمت 
مواد اولیه ای که خرید می کنیم، به گونه است که توان رقابتی مان را کاهش 
داده بود و نتیجه این می شد که قیمت تمام شده محصول رقابتی نباشد. 
خب نمی توانیم بگوییم که اسلب ساز قیمت خود را پایین بیاورد چرا که 
آنها هم هزینه های تولید خود را باال می بیند و قیمت تمام شده شان را با 
احتساب هزینه ها مشخص کرده اند. اینجاست که  دولت باید ورود کند و 
تناسب و تنظیم قیمت ها را مشخص کند. اینکه می گویند دولت نباید وارد 
حوزه قیمت گذاری شود در شرایط معمولی درست است ولی در شرایطی که 
کشور تحریم و کمبود نقدینگی است چندان قابل دفاع نیست. صنعت باید 
متولی داشته باشد؛ نهادها و کمیته هایی و کارگروهی باید تشکیل شود تا این 

مدیرعامل فوالد اکسین خوزستان در گفت و گو با »چیالن«:

با تغییر شرایط فروش، جذابیت خرید 
محصول را باال بردیم

شــرکت فوالد اکسین خوزستان در شرایط نامناسب بازار و صنعت فوالد کشور، توانست اقدامات جالب توجهی داشته باشد که از آن 
جمله به امضای تفاهم نامه با شهرک های صنعتی استان، امضای توافق نامه با مبارکه برای تولید ورق  فوالدی و انعقاد قرارداد با شرکت 
ملی مناطق نفت خیز از آن جمله اســت. اتفاقاتی که مجتمع فوالد اکسین را به یکی از موفق ترین واحد تولیدی تبدیل کرده است. 
در همین خصوص با مهندس عزیز قنواتی، مدیر عامل محترم شــرکت فوالد اکسین گفت وگویی انجام داده ایم. قنواتی در گفت و گو 
با خبرنگار ما با ذکر این نکته که صد درصد برنامه ی تولید اکسین محقق شد، خبر داد که بیش از 90 درصد تولیدات فوالد اکسین به 
فروش رسیده است.  وی در خصوص سیاست های فروش این شرکت توضیح داد: فقط کاهش قیمت نیست که به جلب مشتری منتهی 

می شود، ما توانستیم با تغییر شرایط فروش، جذابیت خرید محصول را باال ببریم.
 پیمان مرادی

صنایع فوالد ما در بخش های 
ویژه نگه داشته شده اند و 

بدون مراقبت های ویژه ادامه 
حیات آن ها ممکن نیست!
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مسیر را مشخص کنند و قیمت ها را به تناسب سرمایه گذاری و روند تولید 

تعیین و حاشیه سود را مشخص کند. 
بنابرایـن کل زنجیـره تولیـد بایـد باهـم دیـده شـوند و بایـد از احـداث 
کارخانجـات کوچـک و پراکنـده جلوگیری شـود و باید فراینـد کامل فوالد 
سـازی شـکل بگیرد مثل کارخانه فوالد مبارکه که در این شـرایط توانسـته 
خـود را حفـظ کنـد و کمتریـن صدمه را ببینـد چراکه زنجیـره ارزش خود 
را کامـل کرده اسـت و شـاید در قسـمت هایـی ضرر کند ولی در کل سـود 

خواهـد کرد. 

 بـه نظـر شـما در این شـرایط، مهمترین کمـک دولت 
به واحدهای تولیدی چه می تواند باشد؟

دولت مشکالت خود را دارد و این که بگوییم مالیات ها را کاهش دهد یا دادن 
وام های کم بهره باعث می شود تا دولت نتوند از پس هزینه های خود برآید 
اما انتظار اصلی و بجایی که می توان از دولت داشت این است که تعرفه های 
وارداتی را باال ببرد و جلوی ورادات بی رویه محصوالت فوالدی را بگیرد. دولت 
باید در این مسیر سرعت عمل داشته باشد و روند تعرفه گذاری را تسریع 
ببخشد. االن واحدهای تولیدی مثل بیمارهایی هستند که هر لحظه احتمال 
دارد از بین بروند، صنایع ما در بخش های ویژه نگه داشته شده اند. این بدین 

معناست که بدون مراقبت های ویژه ادامه حیات آن ها ممکن نیست. 
بنابراین اولین گام در بازیابی صنایع، وضع هرچه سریع تر تعرفه ها است و در 
قدم بعدی بجای ارئه تسهیالت و تزریق سرمایه به صنایع داخل، بخش های 
دیگر را فعال کند. عمران، ساختمان سازی، خودرو سازی و سایر بخش های 
کشور می توانند با کمک های دولتی فعال شوند و فعالیت آن ها وضعیت 

تولیدکنندگان را رونق می بخشد. 

 بـه نظـر شـما عـدم تعرفـه گـذاری صحیـح توسـط 
دولت چه توجیهی می تواند داشته باشد؟

نبایـد بـه خاطـر عده قلیلـی، منافـع جامعـه، سـرمایه گـذاران و صنعت و 
اقتصـاد کشـور را فـدا کـرد. ایجـاد تعرفه در سـریع تریـن زمان و با سـریع 
تریـن رونـد بایـد وضـع شـود و در واقـع االن بایـد دوز داروی تزریقـی بـه 
صنایعـی کـه ماننـد بیمـاری در بخش های ویژه بسـتری هسـتند افزایش 
داده شـود. تعرفـه دارویـی اسـت که بایـد با دوز مناسـب به صنایـع تزریق 
شـود و سـپس بـا بهبـود شـرایط، تعرفه هـا را بـه حالـت معمـول خـود 

برگردانیم. 

 چشـم انداز سـال آتـی صنعت فـوالد کشـور را چگونه 
می بینید؟

به نظرم استراتژی همه واحدها باید این باشد که نه به تحریم فکر کنند و نه به 
پساتحریم. نه از تحریم نگران باشیم و نه رفع آن خوشحال. استراتژی شخصی 
من و مجموعه اکسین این است که خود را فراتر از شرایط تصور می کند و 
شرایط را براساس داشته های خود بهبود می دهد. نباید تصور کرد که با 
برداشته شدن تحریم ها کارها و زحمت هایی که کشیده شده به فراموشی 
سپرده شوند. نباید تصور کنیم که با برداشته شدن تحریم ها معجزه ای اتفاق 
خواهد افتاد و در خوشبینانه ترین حالت شاید یک سال بعد بتوان گوشه 
هایی از رفع تحریم ها را بر صنایع و اقتصاد کشور مشاهده کرد که نوسازی 
ماشین آالت و رونق پروژه ها از آن جمله اند. البته نباید از جنبه های روانی این 
اتفاق مثبت غافل شد ولی آیا رفع تحریم ها هزینه های انرژی و مواد اولیه و 
دستمزدها را کاهش می دهد؟ خیر. مشکل تولیدکنندگان با تولید و فروش 

بیش تر حل می شود که ریشه در رونق پروژه های داخلی دارد. 

 آقای قنواتی، اسـتراتژی و برنامه های اکسـین در سـال 
آینده چیست؟

افزایـش تولیـد و تغییـر رویکرد در تولیـدات از ورق های تجـاری به API و 
آلیـاژی خاص. توسـعه صادرات و تولید محصـوالت جدید که همگی تحت 
قابلیـت هـا و ویژگی هـای اکسـین یعنی تولیـد ورق های عریـض و آلیاژی 
خـاص بـا تکنولـوژی روز دنیـا خواهد بـود. فوالد اکسـین از سـال 93 تمام 
تـالش خـود را بـه کار گرفته اسـت تا بتواند در سـال 95 به تولیـد بیش از 
یـک میلیـون و پنجـاه هـزار تن ورق خـاص و آلیاژي برسـد. بـا تحقق این 
هـدف ورق موردنیـاز سـاخت لوله خطوط انتقـال نفت و گاز کشـور تامین 

مي شـود. 

 سخن آخری اگر دارید بفرمایید؟
در آخر این که به نظرم در شرایط موجود انجمن تولیدکنندگان فوالد می تواند 
با ارائه راهکارهایی جهت حمایت  از واحدهای تولیدکننده کوچک پیش قدم 
باشد و از نابودی و ضرردهی بیش تر آن ها جلوگیری کند. با رفع تحریم ها 
انتظار می رود انجمن به عنوان یک از متولیان اصلی صنعت فوالد در پی حل 
مشکالت فوالدسازان کشور باشد و با افزایش این هم افزایی می توان به بهبود 

مشکالت این صنعت کهن امیدوار بود. 
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از  حمایـت  بـه  چگونـه  تولیـد  از  حمایـت  بسـته   
تولیدکننـدگان داخلی خواهد پرداخـت و روش کار آن چگونه 

است؟
بسـته حمایـت از تولیـد یک طـرح حمایتی کلی اسـت کـه در پی 
مرتفـع سـاختن رکـود موجـود در صنعـت از جملـه صنعـت فوالد 

است. 
روش کار این بسته حمایت از واحدهای تولیدی است که در فروش 
محصوالت  شـان مشـکل دارنـد و با اسـتفاده از این بسـته حمایتی 
می تواننـد توانایـی و تمایـل بـه خریـد محصـوالت را به مشـتریان 

ارائـه دهنـد. بـه عبـارت دیگـر، ایـن طـرح در پی 
آن اسـت تا مشـکل نقدینگی تولیدکنندگان را در 

ذیـل حمایـت از خریـداران از بین ببرد. 
در واقـع در زمـان رکـود فعلـی کـه کاالی نهایـی 
تولیـد می شـود ولی شـرایط و امکان فـروش مهیا 
نیسـت، بانک خود را واسـطه کـرده و بین خریدار 
و فروشـنده قـرار گرفتـه تـا هم نظر خریـدار برای 
خریـد نسـیه ای و هـم نظـر تولیدکننـده بـرای 

فـروش نقـدی را تامیـن کند. 
 شرایط دریافت این بسته حمایتی چیست؟

خریـداران و مشـتریان کاالهـای تولیـد داخلـی، باید دارای شـرایط 
دریافـت تسـهیالت باشـند. در این بسـته سـعی بـر آن بـوده تا این 
شـرایط تسـهیل شـود تا اسـتفاده از آن راحت  تر شـود. برای مثال، 
داشـتن سـابقه اعتباری یا داشـتن معدل حسـاب جاری از شـرایط 
دریافـت تسـهیالت حـذف شـده  و حداقـل نـرخ ممکـن در بخش 
عقـود مبادلـه ای در نظـر گرفته شـده اسـت و بـرای خریدارانی که 
خود جزو تولیدکنندگان هسـتند، توانایی اسـتفاده از این تسهیالت 
نیز مهیاسـت. در واقع بر آن بودیم تا اسـتفاده از تسـهیالت سـاده تر 

و تمایـل بـه خریـد بیش تـر و در نتیجـه رونق فراگیرتر شـود.

 آیـا تولیدکنندگانـی کـه معوقـات بانکـی دارند هم 
می توانند از این تسهیالت استفاده کنند؟

تسـهیالت به گونه ای اعطا می شـود تـا واحدهایی کـه بدهی بانکی 
دارنـد بتواننـد با فروش محصوالتشـان درصدی از مطالبـات خود را 
بازپرداخت کنند. به نوعی درصدد هسـتیم تا برای تسـویه مطالبات 
تولیدکنندگان و فروشـندگان کاال ایجـاد منابع  کنیم. به طور مثال، 
واحـدی کاالیـی دارد ولی قادر به فروش کاالی تولیدی اش نیسـت، 
مـا شـرایط فـروش را تسـهیل می کنیـم و درصـدی از منابعـی که 

ایجاد شـد را به عنـوان مطالباتـش اخذ می کنیم.
 ایـن بسـته حمایتـی تا چه حـدود در 

خروج از رکود بازرا فوالد موثر است؟
یـا  و  حمایتـی  بسـته  هـر  کـه  اسـت  بدیهـی 
اعطـای تسـهیالت بـه خـودی خـود نمی تواننـد 
تمامـی مشـکالت بخش تولیـد یا اقتصـاد را حل 
کننـد. ولـی معتقدیـم نبایـد از هـر خدمتـی که 
بتوانـد گره گشـای درصـد کوچکـی از مشـکالت 
تولیدکننـدگان باشـد، دریـغ کـرد. ایـن بسـته 
هـم در راسـتای رفـع موانـع فـروش آن دسـته از 
تولیدکنندگانـی اسـت کـه بـه هردلیلـی امـکان یـا توانایـی فروش 
محصـوالت خـود را ندارنـد و امیدواریـم با این طرح بتوانیم بخشـی 

از مشـکالت فـروش تولیدکننـدگان را رفـع کنیـم.
بـرای  دیگـری  برنامه هـای  صـادرات  بانـک  آیـا   

حمایت از تولیدکنندگان دارد؟
یکـی دیگـر از پـروژه  هـا و خدماتـی کـه در پـی اجـرای آن بـرای 
تولیدکننـدگان هسـتیم، احیای بـرات کارت تضمینی اسـت که به 
نوعـی می توانـد خریـد تضمینـی را برای خریـداران و فروشـندگان 
بـه ارمغان بیـاورد و فروشـندگان دیگر نگران چک های برگشـتی و 

رئیس اداره کل اعتبارات بانک صادرات در گفتگو با »چیالن« از بسته حمایت 
از تولید می گوید:

بسته ای برای رفع موانع فروش 
واحدهای تولیدی

مشکالت ارزی و بانکی از اصلی ترین مسائل تولیدکنندگان فوالدی کشور است. امیر یوسفیان، رئیس اداره کل اعتبارات بانک صادرات 
ایران در گفت و گو با چیالن با اشاره به مشکالت موجود به بسته بانک صادرات در حمایت از تولید و احیای برات کارت تضمینی این 

بانک برای تولیدکنندگان پرداخته است.

بسته حمایت از تولید در صدد 
رفع موانع فروش آن دسته 
از تولیدکنندگانی است که 

به هردلیلی امکان یا توانایی 
فروش محصوالت خود را 

ندارند.
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مشـکالت پرداخـت نباشـند. در واقع ایـن برات 
کارت، در اختیـار مشـتریان و خریـداران قـرار 
می گیـرد کـه قابـل انتقـال بـه غیر هم هسـت 
و بـه نوعـی چکـی تضمینی اسـت کـه در قالب 

یـک کارت ارائـه می شـود. 
 یکـی از مشـکالت موجـود در صنعت فـوالد، موضوع 
سـویفت بانکـی یا انتقـال ارزی اسـت. سیسـتم بانکی کشـور 

چه برنامه  هایی برای رفع این مشکل دارد؟
مطمئنـا اصلی تریـن مانـع موجـود در بازرگانـی و تجـارت خارجـی 
موضـوع انتقـال ارزی و گشـایش اعتباری اسـت که در سـایه تحریم  

هـای جهانی بـه وجـود آمدند. 
امیـد نظام بانکی و اقتصادی کشـور این اسـت که در سـایه توافقات 
سیاسـی صـورت  گرفته؛ گام های اساسـی برای رفع این مشـکل نیز 
برداشـته شـود ولی انتظار رفع آنی این مشـکل کمی غیرواقع  بینانه 
اسـت و باید گام به گام منتظر رفع این موانع بود و به نظرم تسـهیل 
در انتقال وجوه یا سـویفت، اولین گام برای حل این مشـکل اسـت. 
توسـط  گالیه هـا  برخـی  وجـود  شـما  نظـر  بـه   
تولیدکننـدگان نسـبت به سیسـتم بانکـی کشـور در رابطه با 
نحـوه پرداخـت و بازپرداخـت تسـهیالت را چگونـه مـی توان 
بهبود بخشـید و تعامل بیـن بانک و تولیدکننده را سـازنده تر 

کرد؟
در بحـث اعطـای تسـهیالت و بازپرداخت آن با توجه به مشـکالتی 
کـه در بخـش تولیـد وجـود آمـده، منجـر بـه افزایـش مشـکالت 

بـرای  اسـت؛  شـده  کشـور  ل اقتصـادی  مثـا
راه انـدازی واحدهایـی کـه توجیـه 

اقتصادی نداشـته ولی تنها برای 
ایجاد اشـتغالزایی احداث شده 

اسـت. 
انتظـار  برخـی  همچنیـن 
دارنـد تـا از تسـهیالت بانکی 
پاییـن  و  بـا نرخ هـای سـود 
تسـهیالت بیشـتر بهره منـد 
شـوند. از سـوی دیگـر تغییر 
نگـرش سیسـتم بانکـی کـه 
سـپرده گذراران  پاسـخگوی 
حقیقـی و حقوقی خود اسـت 
و بایـد سـود سـپرده ایشـان 

را قطعـی پرداخـت کند، 
شـده  باعـث 

اسـت تا 

سیسـتم بانکی به سـمت تولیدکننـدگان این چنینـی گرایش پیدا 
 . نکند

بنابرایـن چگونگـی تامیـن منابـع بانکـی در پرداخـت و اعطـای 
تسـهیالت موثـر بـوده و دخالت دولت و اعطای سـهم یا سوبسـید 
می توانـد بـه واحدهایـی که واقعـا نیازمند حمایت هسـتند، کمک 

. کند
ابزارهـای نویـن مالـی چقـدر   بـه نظـر جنابعالـی، 

می توانند در تامین نقدینگی راهگشا باشند؟
ایجـاد اعتبـار اولیـن راه تامیـن نقدینگـی اسـت. به دلیـل وجود 
محدودیت هـای مسـکوکات و نقدینگـی باید اعتبار ایجـاد کرد تا 

بـرای ایـن نقدینگـی ضریب ایجاد شـود. 
متاسـفانه بـه دلیـل تحریم هایـی کـه به کشـورمان تحمیل شـد، 

تقریبـا تمامـی اعتبـارات نیز از بیـن رفت. 
بـرای مثـال وارد کننـده ای بـرای واردات یـک کاال، در مرحله اول 
بایـد بـرای ایجـاد اطمینـان کل پـول را بـه فروشـنده مـی داد و 
در مرحلـه دوم بایسـت از طریـق ارز مبادلـه ای گشـایش اعتبـار 
می کـرد؛ در حالـی کـه در سـنوات قبـل بـرای خریـد کاالیـی با 
ارزش 100 ریـال، تنهـا 10ریـال نیاز بـود، اکنـون پرداخت 200 

ریـال در دو مرحلـه بـرای خریـد همـان کاال مـورد نیاز اسـت. 
ایـن اتفـاق به خاطر نبـود اعتبار پدید آمـده بود کـه امیدواریم با 
توجـه بـه توافقـات صورت گرفتـه این اعتبـار دوباره بـه صنعت و 

اقتصاد کشـورمان بازگردانده شود. 

انتظار رفع آنی گشایش 
اعتباری کمی غیرواقع  بینانه 

است.



50

 مهران محبوب نژاد
  یوسف میرآخور

شرکت مهندسي 
بین المللي فوالدتکنیک

از آنجا هر طرح جامعي براي به به ثمر نشستن نیازمند آن است که  به طور مستمر مورد ارزیابي و پایش قرار 
گیرد. با توجه به تصویب طرح جامع فوالد در سال 1393 الزم بود جهت تحقق پذیري اهداف و برنامه ریزي  
هاي پیش بیني شده در توسعه صنعت فوالد طرح جامع مورد کنترل و پایش به صورت سالیانه قرار گیرد و 
میزان انحرافات نســبت به طرح اولیه بررسي گردد. نتایج و اهداف پایش طرح جامع فوالد کشور براي سال 

1394 در ادامه آمده است.

تولید و عرضه فوالد
ظرفیت اسمي واحدها در طي سال 1394 در مقایسه با سال 1393 نشان مي دهد که در بخش تولید کنسانتره 
سنگ آهن، ظرفیت اسمي کنسانتره به  43/7 میلیون تن با راه اندازي 12/3 میلیون تن واحد کنسانتره سازي در 
سال جاري رسیده است. این افزایش ظرفیت در مقایسه با سایر حلقه هاي زنجیره پر رنگتر بوده است. ظرفیت 
فعلي اسمي گندله معادل 22/7 میلیون تن است که تا پایان سال جاري ظرفیتي در حدود 5 میلیون تن از 
طرح هاي در دست اجرا وارد مدار تولید خواهد شد. ظرفیت اسمي آهن اسفنجي و فوالد خام به ترتیب معادل 
22/3 و 24/5 میلیون تن )با احتساب واحدهای کوچک مقیاس( است. روند تولید فوالد طي سال هاي گذشته 
افزایشی بوده است. تولید فوالد خام در سال 1393 با رشد 7/3 درصدي نسبت به سال 1392 حدود 17/5 
میلیون تن بوده است. همچنین تولید فوالد خام در نه ماهه سال 1394 حدود 12/59 میلیون تن مي  باشد که 
در مقایسه یا مدت مشابه سال قبل تغییر محسوسي نداشته است. آمار تولیدات در زنجیره فوالد از سنگ آهن 
تا محصوالت نهایي در شکل)1( نشان داده شده است. الزم به ذکر است آمار تولید سنگ آهن مربوط به بخش 
دولتی است. در طرح جامع فوالد کشور در سال 1393 به منظور رسیدن به اهداف مشخص شده در هر مرحله، 
یک برنامه عملیاتي تهیه و تدوین گردید. تهیه برنامه عملیاتي به معنی نگاه گسترده به مجموعه مجوزهاي 
اعطا شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، محاسبه ظرفیت برای موازنه در زنجیره فوالد کشور با هدف 
دستیابی به تولید 55 میلیون تن فوالد خام تا افق 1404 است. یکي از مباحثي که در طرح جامع مورد بررسي 
و کنترل گردید، وجود تعداد قابل توجهي طرح هاي داراي مجوز در زنجیره فوالد بوده است که نشان دهنده 
یک عدم تناســب و نابه ساماني در این صنعت مي باشد. اهمیت این موضوع باعث گردید که نسبت به اعطاء 

مجوزها و توقف آن 
هشدار داده شود. در 
پایش طــرح جامع 
گردید  مشــخص 
که در سال 94 نیز 
شاهد صدور مجوزهاي جدید در زنجیره فوالد بوده ایم ولي مي توان بیان نمود 
اعطاء مجوزها در سال 1394 در مقایسه با سال هاي گذشته کنترل گردیده و 
امید است در طي سال هاي آتي از صدور مجوزهاي بدون برنامه پیشگیري شود. 
در تدوین برنامه عملیاتي براي دســتیابی به تولید 55 میلیون تن فوالد خام، 
برنامه زمان بندي اجراي پروژه ها بر اساس وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح ها 
و پیش بیني ســال بهره برداري با مد نظر گرفتن حداکثر توازن در کل زنجیره 
تهیه گردید و همچنین برنامه جریان نقدینگی و هزینه سرمایه گذاري باقیمانده 
مورد نیاز براي اتمام پروژه ها محاســبه شد. بررسي برنامه پیشرفت فیزیکي و 
هزینه ســرمایه گذاري سبد پروژه هاي در دســت اجرا طي 9 ماه سال 1394 
طبق گزارشات پایش دوره اي مدیریت سرما یه گذاري معاونت برنامه ریزي وزارت 

صنعت، معدن و تجارت و اطالعات مشاور پایش طرح جامع فوالد حاکي از آن است که نسبت به برنامه عملیاتي تدوین شده در سال 1393، در کل زنجیره ارزش تولیدات 
با انحراف و تاخیر پیشرفت زماني و هزینه اي روبرو هستیم که در پایش امسال نسبت به این موضوع هشدارهاي الزم داده شده و انحرافات مورد تحلیل قرار گیرد. لذا 

تخصیص و تامین اعتبارات مالي از منابع مشخص شده براي هماهنگ شدن پیشرفت پروژه ها طبق برنامه عملیاتي بایستي مورد توجه قرار گیرد. 

مصرف فوالد
میزان مصرف فوالد )معادل فوالد خام( از 23/4 میلیون تن در سال 1389 به 19/3 میلیون تن در سال 1393 کاهش یافته است. به بیان دیگر مصرف طی 
این دوره  کاهشي 3/8 درصدي در این دوره را تجربه کرده است. علت این کاهش مصرف، بروز رکود در بخش ساختمان، صنعت و اقتصاد ایران بوده است که 
این رکود در سال  1394 با توجه به عوامل مختلف تشدید شده است. کاهش قیمت نفت، ادامه رکود در بخش صنعت و ساختمان و انتظار فعاالن اقتصادی و 

 طرح جامع فوالد کشــور در 
راستاي  در  پایان سال 1393 
سند چشم انداز 1404 با هدف دستیابي 
به تولیــد 55 میلیون تن فوالد خام با 
محوریت سازمان توســعه و نوسازي 
معادن و صنایع معدني ایران و شرکت 
ملــي فوالد ایران توســط شــرکت 
مهندسي فوالد تکنیک تدوین گردید. 
چشم انداز توسعه صنعت فوالد با نگاه 
در  توازن  برقراري  نظیر  مســائلي  به 
حلقه  هاي زنجیره فوالد از اســتخراج 
معدن تا تولید محصول نهایي، وضعیت 
بازار )عرضــه و تقاضــا( و صادرات 
محصوالت، بررســي تامین مواد اولیه 
نیــاز صنعت فــوالد، وضعیت  مورد 
نیاز،  مورد  انرژي  هاي  و  زیرســاخت 
بکارگیري تکنولوژي  هاي جدید و روز 
دنیا، جانمایي مطلوب واحدهاي توسعه 
صنایــع معدني و فــوالدي با رعایت 
برآورد  محیطــي،  زیســت  الزامات 
سرمایه گذاري مورد نیاز و سامان دهي 
طرح  هاي فوالدي در طرح جامع فوالد 
مطالعه و بررســي گردید و در نهایت 
اهداف و استراتژي هاي توسعه صنعت 

فوالد کشور ترسیم گردید.

شکل)1(: آمار تولیدات در زنجیره فوالد 

نتایج پایش طرح جامع فوالد 
کشور در سال 1394
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بازار برای به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای از جمله عوامل داخلي بوده 
است که بر مصرف فوالد اثر گذاشته است. همچنین کاهش قیمت سنگ آهن 
و کاهش رشــد اقتصاد چین از مهمترین عوامل بیروني و اثرگذار بر مصرف 
فوالد بوده است. تحوالت بیان شده باعث تغییر در سناریوسازی  هایي شده 
اســت که به منظور پیش بیني وضعیت آتی مصرف فوالد تا افق 1404 بکار 
گرفته شده است. به همین منظور، پیش بیني مصرف فوالد با استفاده از این 
اطالعات جدید بروز و مجدداً برآورد شده است. مطالعات انجام گرفته براي 
مصرف فوالد و سناریوهاي طراحي شده نشان داده است که مصرف فوالد در 

افق 1404 در حدود 34 میلیون تن همگرا خواهد بود.

واردات و صادرات فوالد
وضعیت واردات و صادرات فوالد خام و محصوالت فوالدي براي ســال هاي 

1392، 1393 و نه ماهه سال 1394 در شکل)2( نشان داده شده است. 

شکل )2(: وضعیت واردات و صادرات فوالد خام و 
محصوالت فوالدي از 1392تا1394

علي رغم اینکه صادرات محصوالت فوالدي در  نه ماهه نخست امسال نسبت 
به ســال گذشته افزایش پیدا کرده است ولي  همانطور که از شکل )2(  بر 
مي آید آمار تجارت محصوالت فوالدی نشــان دهنده آن است که واردات از 

صادرات بیشتر بوده است.
مطالعات انجام گرفته در پایش طرح جامع فوالد کشــور بر اســاس برآورد 
پتانسیل صادراتی ایران به بازار هدف بدیهي نمود که در صورت وجود شرایط 
فعلي در کشور، مجموعاً در بخش صادرات فوالد خام و محصوالت فوالدي 
قادر بــه صادرات 7 میلیون تن فوالد مي باشــیم. حال این موضوع مطرح 
مي گــردد که با توجه به پیش بیني مصرف فــوالد در افق 1404 و نیل به 
هدف تولید 55 میلیون تن فوالد خام، الزم است به مقوله صادرات فوالد نگاه 
ویژه اي اختصاص یابد. توجه به محورهاي توانمندسازي صادراتي فوالد ایران 
نظیر رقابت پذیري، حضور پر رنگ در بازارهاي جهاني، بهبود تعامالت بین 
المللي و فضاي کسب و کار و تنوع سبد محصوالت فوالدي از مواردي است 
که مي  بایست در نظر گرفته شود. در این راستا تشکیل یک شرکت تخصصي 
مرتبط با صادرات فوالد به منظور شناسایي و رصد بازار، بازاریابي و برندسازي 
فوالد ایران و یکپارچگي و هدف دار نمودن توســعه صادرات با مشــارکت 
شرکت ملي فوالد، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و صادرکنندگان مطرح 

فوالدي کشور و مشاور طرح جامع در دست مطالعه مي باشد. 

تامین مواد اولیه و زیرساخت
بر اساس محاسبات انجام گرفته و برنامه تولید فوالد خام در افق 1404 )49 
میلیون تن به روش کوره ي قوس الکتریکي و 6 میلیون تن به روش کوره ي 

بلند( سنگ آهن استخراجي مورد نیاز بیش از 150 میلون تن در سال برآورد 
مي شــود. همین طور مي بایست واحدهاي فرآوري سنگ آهن به میزان 86 
میلیون تن کنســانتره تولید نمایند. با توجه به محدود بودن ذخایر سنگ 
آهن کشــور )حدود 2/8 میلیارد تن ذخایر قطعي شناخته شده سنگ آهن 
(، در صورتي که تولید 55 میلیون تن فوالد طبق برنامه پیش بیني گردیده 
محقــق گردد، همان گونه که در طرح جامع فوالد 93 مطرح گردید ذخایر 
ســنگ آهن کشور در چند سال بعد از افق به اتمام خواهد رسید. لذا برنامه 
توسعه فعالیت هاي اکتشــافي و کشف ذخایر جدید براي تداوم تولید فوالد 
به صورت یک الزام بیان گردید. ســازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع 
معدني ایران اجراي طرح اکتشاف در پهنه هاي مستعد معدني از ابتداي سال 
93 به وسعت 250 هزار کیلومتر را از سال 1393 آغاز نموده است و تاکنون 
بیش از 300 محدوده امید بخش معدني جدید در کشور شناسایي و ذخایر 
جدیدي اکتشاف گردیده است. شرکت مهندسي فوالدتکنیک با هماهنگي 
شرکت ملي فوالد ایران به منظور کنترل و ارزیابي وضعیت پیشرفت طرح هاي 
زیرساخت کشــور همگام با پایش طرح هاي فوالدي، همکاري و تعامالت با 
وزارتخانه هاي ذیربط )ســازمان آب، برق، گاز، بنــادر و راه آهن( و تعامل با 
انجمن هاي تخصصي تولید کننده سنگ آهن و فوالد ایران را در برنامه کار 
خود داشته است. در این خصوص مي توان به تهیه گزارش یکپارچه وضعیت 
حمل و نقل ریلي مواد اولیه صنعت فوالد براي افق 1404 با همکاري راه آهن 
جمهوري اسالمي ایران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني 
اشاره نمود که در نتایج آن براي توسعه شبکه ریلي کشور به تناسب جابجایي 
مــواد اولیه به میزان 1500 کیلومتر خط جدید و 2100 کیلومتر خط دوم 

نیاز مي باشد.

مکان یابي و سامان دهي طرح هاي فوالدي 
نظر به اینکه منطقه حاشــیه دریاي جنوب بــه عنوان مطلوب ترین مکان 
براي توسعه فوالد انتخاب گردید، در سال جاري براي رعایت مقیاس بهینه 
اقتصــادي طرح احداث واحد فوالد بــه ظرفیت 10 میلیون تن در منطقه 
اقتصادي ویژه خلیج فارس و 10 میلیون تن مکران سیســتان بلوچستان 
مطرح گردید که در حال حاضر در دست مطالعات فني و اقتصادي مي باشد. 
از این رو جهت ســاماندهي و تحقق تولید 55 میلیون تن فوالد پیشنهاد 
گردید طرح هایي که داراي پیشــرفت فیزیکي پایین، مکان و زیرســاخت 
نامناسب مي باشند و در لیست طرح هاي منتخب 55 میلیون تن فوالد  قرار 
گرفته اند جهت ایجاد ظرفیت اقتصادي، تکمیل زنجیره تولید، اســتفاده از 
امکانــات واردات و صادرات و بهــره وري در مصرف انرژي به منطقه جنوب 

کشور انتقال یافته و تجمیع گردند. 
اهم فعالیت هاي الزم که بایســتي در جهــت رونق تقاضا و افزایش مصرف 

محصوالت فوالدي در کشور به آن توجه گردد در ادامه آمده است:
آســیب شناســي واحدهاي تولیدي فــوالد جهت کاهش  «

هزینه هــاي تولید و قیمت تمام شــده محصوالت و برنامه 
افزایش بهره وري جهت رقابت پذیري با رقباي خارجي

ایجاد تمهیداتي توســط دولت براي ایجاد رونق در صنایع  «
پایین دستي به خصوص پروژه هاي صنعتي و ساختماني

توسعه زیرساخت هاي الزم براي صادرات محصوالت فوالدي «
هدفمند نمودن و کنترل تعرفه واردات محصوالت فوالدي  «

جهت حمایت از تولیدکنندگان
تامین و تخصیص منابع مالي داخلي با نرخ بهره مناســب  «

جهت کاهش هزینه مالي تولیدکنندگان
جلب مشارکت سرمایه گذاران خارجي در طرح هاي معدني  «

و فوالدي 
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 جنــاب طاهری، شــرایط رکودی کشــور را چگونه 
می بینید و چه دورنمایی برای آن متصورید؟

رکود کنونی فوالد کشور، اتفاق جدیدی نیست و تا آن جا که به خاطر می آورم 
دو بار در سال های گذشــته، قیمت های فوالدی با کاهش مواجه شده اند، 
ولی دوباره شــاهد بازگشت طبیعی قیمت ها بوده ایم. دوره رکود کنونی که 
دلیل اصلی آن تولید انبوه فوالد توسط چین و سیاست دامپینگ توسط این 
کشــور بوده، از نظر زمانی دوره طوالنی تری را شامل شده است. به هرحال 
پیش بینی ها حاکی از آن اســت که با بهبود دستمزدها و باالرفتن هزینه ها 
در چین، این وضعیت هم تغییر کند؛ گرچه این رکود برای تولیدکنندگان 
و پیمانکاران طرح های فوالدی کشــور شــرایط ســختی را رقم زده است. 
همچنین در این دوره شاهد بودیم که حاشیه سود تولیدکنندگان سنگ آهن 
نیز کاهش یافت و از رقم تنی 100 دالر به 30 دالر نزول کرد که نشــانگر 
این است که سنگ آهن کشور هم به شرایطی مشابه فوالد دچار شده است.

 آیا معتقدید کــه وضع عــوارض می تواند به عنوان 
سیاستی ضد دامپینگ در شــرایط فعلی مورد استفاده قرار 

گیرد؟
صددرصد. وضع تعرفه ها می تواند کمک حال تولید کنندگان باشد آن هم در 
شــرایطی که برخی کشورها و مناطق مانند ترکیه یا چین با سیاست های 
دامپینگ خود باعث شــده اند به تولیدکنندگان داخلی لطمات جدی وارد 
شــود. متعجبم که چــرا در ایران و با اینکه عضو ســازمان تجارت جهانی 
)wto( نیست، روند واردات بسیار ساده تر از کشورهای دیگر انجام می شود. 
در صورتی که تعرفه واردات فوالد در آمریکا رقمی باالی 200 درصد اســت 
ولی در ایران این رقم تنها 15 درصد اســت. از سوی دیگر برخی تاجران با 
سوءاســتفاده از قوانین وارداتی و با افزایش مقــداری کروم -که تاثیری در 
کیفیت محصول هم ندارد- محصوالتــی را با تعرفه 5 درصدی و با عنوان 
فوالد ممزوج وارد کشور می کنند. عدم وضع عوارض متناسب منتج به انبار 
شدن محصوالت فوالدی در انبارهای کارخانجات تولیدی کشور شده است. 
معتقدم باید این عوارض سریعا افزایش پیدا کند متاسفانه اینگونه تصمیمات 

با تاخیر چند ماهه باالخره انجام می شود.

 در این شــرایط تولیدکنندگان با چــه راهکارهایی 
می توانند هزینه های تمام شــده خود را کاهــش دهند و آیا 
تکنولوژی هــا می توانند بهره وری در ایــن صنعت را افزایش 

دهند؟
بالطبع فلسفه وجودِی تکنولوژی های جدید، کاهش هزینه های تمام شده 
تولید و باال بردن میزان بهره وری است. برای مثال می توان از تکنولوژی  احیاء 
مستقیم به روش میدرکس اشاره کرد که قابلیت باالیی برای افزایش ظرفیت 

و در نتیجه کاهش 
هزینه تمام شــده 
محصول  شــود؛ به 
طوری که واحدهای 
اســتفاده کننــده 
ایــن تکنولوژی  از 
ظرفیت  توانسته اند 

تولید خود را از این طریق دوبرابر کنند.
این افزایش بهره وری مختص به تولید نبوده و در میزان مصارف انرژی و مواد 
اولیــه هم کاربرد دارد. مثال در واحدهای میدرکس برای افزایش راندمان از 
تزریق اکسیژن باعث افزایش سرعت تولید آهن اسفنجی می شود. همچنین 
در مصارف آب بخاطر کمبود آب کشور، خیلی از واحدهایی که در مناطق 
کم آب احداث شــده اند از این کم آبی مشکالتی برایشان ایجاد می کند و 
هزینه های شان را باال میبرد. واحدهایی مثل گل گهر، چادرملو و مبارکه و 
امثالهم با کمبود آب مواجه هستند و گاها بخاطر این معضل مجبور به کاهش 
میزان تولید خود در فصل های کم آب ســال هستند. اخیرا به این نتیجه 
رسیده ایم که مسئله آّب بخاطر اینکه جزو مسائل اصلی کارخانجات خارج 
از کشــورنبوده است آن طور که باید و شاید در این باره پرداخته نشده است.  
بنابراین با مشارکت شرکت استیل -صاحب لیسانس تکنولوژی میدرکس- 
به تحقیق و بررسی در این خصوص پرداختیم تا مصرف آب را در سیستم 
تولید میدرکس کاهش دهیم. خوشبختانه در این خصوص به نتایج درخوری 
دست پیدا کردیم به گونه ای که میتوانیم از 20 تا 50 درصد مصرف آب را 

در کوره های احیا مستقیم را کاهش دهیم.

 رفع تحریم ها تا چه حد می تواند به بازگشت رونق به 
بازار فوالد ایران تاثیر گذار باشد؟

طبیعتا تحریم ها برای همه فعاالن صنعتی و بازرگانی در ایران موانعی را به 
همراه داشته است که شاید مهم ترین این موانع، مشکالت گشایش ال سی و 
تامین اعتبار اسنادی بود. طبعا وجود مشکلی مانند عدم گشایش ال سی باعث 
می شد تا تامین نیاز مواد و ماشین آالت، هزینه های بیش تر و زمان بیش تری 
را بطلبد. این مانع بیش ترین تاثیر منفی را بر طرح های استانی صنعت فوالد 
وارد کرد. اما نکته مهم تر ورود شرکت های خارجی است که هم می تواند 
خطر باشد و هم فرصت تلقی گردد. احتمال می رود که کارفرماهای داخلی 
به خارجی ها گرایش بیشتری پیدا کنند و کم تر به شرکت هایی مثل ما که در 
این دوران سخت توانستیم واحدهایی را به بهره برداری یا توسعه برسانیم، 
بها دهند. از ســوی دیگر قطعا ورود ســرمایه  به کشور و تزریق فاینانس 
با افزایش پروژه ها و فرصت های کاری برای مجموعه های داخلی کشــور 

فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل MMTE در گفت وگوی با »چیالن«:

چرا واردات فوالد به ایران ساده تر از 
کشورهای عضو WTO است؟

مهندسی فن آور معادن و فلزات )MMTE( در حوزه مهندسی، مشاوره و تامین و اجرای طرح های فوالدی مشغول به کار است. این شرکت با 
احداث کوره  های احیاء مستقیم در خوزستان آغاز به  کار کرد و توانست با بهره برداری از واحدهای میدرکس در فوالد کاوه جنوب، هرمزگان 

و احداث واحدهای مگامدول در ناحیه فوالد ســازی سبا مبارکه و جهان فوالد سیرجان 
جایگاه خود در صنعت فوالد ایران را تثبیت کند.

مهندس محمدرضا طاهري شهرآئیني، مدیرعامل این مجموعه در گفت وگو با »چیالن« 
ضمن پرداختن به مسائل روز صنعت فوالد و سنگ آهن به لزوم اصالح تعرفه های واردات 

برای حمایت از فوالد نیز اشاره کرد. 
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مونتاژ سقف کوره  هاي قوس الکتریکي فوالد 
هرمزگان برای جلوگیری از توقفات کوره

مونتاژ و بهینه سازی سقف کوره هاي قوس الکتریکي براي اولین بار در شرکت فوالد 
هرمزگان انجام شد.

هیمن چوگلي سرپرست کارگاه تعمیرات فوالد هرمزگان ضمن تأیید این خبر گفت: 
تا پیش از اجراي این پروژه موفقیت آمیز در فوالد هرمزگان، ســقف کوره با صرف 
هزینه هاي قابل توجه و به صورت کامل از شرکت هاي سازنده تامین مي شد. وي 
در خصوص چگونگي اجراي این پروژه افزود: به منظور بهینه سازي سقف کوره و رفع نشتي هایي که در شش ماهه اول سال جاري بالغ بر 
65 ساعت توقف به برنامه هاي تولید فوالدسازي تحمیل کرد، تحقیق و بررسي موضوع روي این مساله در دستور کار قرار گرفت. وي اظهار 

امیدواري کرد با توجه به این موفقیت ها، در آینده توقفات کوره هاي قوس الکتریکي به حداقل برسد. 

تعمیرات سالیانه گندله سازی یک فوالد خوزستان
تعمیرات ســالیانه کارخانه گندله سازی شماره یک شرکت فوالد خوزستان مطابق برنامه 
ریزی با موفقیت انجام شــد. رئیس تعمیرات گندله ســازی در این رابطه افزود: تعمیرات 
سالیانه گندله سازی به مدت 25 روز ادامه یافته و 350 نفر به طور مستقیم مشغول فعالیت 
بودند. فرهاد اللوند نکته شــاخص این تعمیرات را با وجود حجم باالی فعالیت های انجام 

شده، عدم پیشامد حوادث ذکر کرد و هزینه انجام پروژه تعمیرات سالیانه را به تفکیک برای پروژه اتوماسیون 45 میلیارد ریال و سایر فعالیت های تعمیرات 
و قطعات مصرفی 26 میلیارد ریال اعالم کرد.

طراحی و ساخت واحدی در فوالد مبارکه برای اطفاء اتوماتیک حریق
رئیس تعمیرات الکترونیک فوالد مبارکه با اعالم اینکه سیستم هاي اطفاء حریق آبي اتوماتیک، یکي از متداول ترین 
سیستم هاي اطفایي در شرکت فوالد مبارکه است، اظهار داشت: با استفاده از این روش، پس از تشخیص حریق توسط 
سیستم هاي اعالم حریق، فرمان باز شدن والو سیالبي به صورت اتوماتیک از طریق تابلو اطفایي یا به صورت فعال 
سازي دستي صادر شده و پس از فعال شدن والو، پاشش آب از طریق نازل ها به صورت اسپري آب باعث اطفاء حریق 
مي گردد . علیرضا درخشاني توضیح داد: زمان باز شدن کامل والوهاي سیالبي بسیار سریع بوده و در کسري از ثانیه انجام مي شود. این امر به خاطر ایجاد 

بیشترین جریان آب در کم ترین زمان و شروع اطفاء اتوماتیک حریق بدون فوت وقت مي باشد.

ثبت رکورد جدید در واحد واگن برگردان فوالد خراسان 
کارکنان واحد راه آهن و واگن برگردان احیاء مجتمع فوالد خراسان توانستند تعداد 126 واگن به تناژ 8000 تن 
را تخلیه نموده و رکورد جدیدی در تخلیه واگن را به ثبت برسانند. مسئول راه آهن و حمل و نقل ریلی مجتمع 
با اعالم این خبر افزود: آخرین رکورد تخلیه در 18 فروردین سال جاری با تخلیه 120 واگن بود که پس از 9 ماه 

با 6 واگن ارتقاء در 19 دی ماه رکورد 126 واگن در یک روز به ثبت رسید. 

 بومی سازی تولید لوله در ایران به همت 
فوالد اکسین

مدیرعامل شرکت فوالد اکسین اعالم کرد: امروز تولید لوله از صفر تا 100 بومی سازی شد. عزیز قنواتی در ادامه گفت: 
تقریبا بیش از 70 تا 80 درصد از موجودی انبار شرکت نفت، لوله است چون اکثر پروژه های این شرکت به جز پاالیشگاه، 
معموال خطوط انتقال نفت است. وی با اشاره به حرکت این شرکت در راستای بومی سازی قطعات عنوان کرد: سنگین ترین قطعات مثل غلتک 60 تنی را 

تولید کردیم و با تولید محصوالت مختلف باعث جلوگیری از خروج 100 میلیون دالر ارز از کشور شدیم.

بومی سازی
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ديدگاه

 بیش از 4 دهه از فعالیت نخستین خط 
ایران می گذرد و طی این  تولید فوالد در 
مدت روش های متنوعی برای تولید این فلز 
استراتژیک به کار گرفته شده که در حال 
مستقیم  احیای  روش  از  استفاده  حاضر 
بیشترین سهم تولید را برعهده دارد و پس 
از  بخشی  که  است  بلند  کوره  آن روش  از 
سبد تولید فوالد را عهده دار است. )البته در 
سال های اخیر روش های دیگری نیز توسط 
شرکت های خصوصی به ایران منتقل شده و 

هم اینک نیز در حال فعالیت هستند.(
از سوی  ای که در سراسر جهان  نکته  اما 
خام  فوالد  ویژه  به  فوالد  تولیدکنندگان 
مورد تاکید قرار داشته و موسم آن نیز به 
تولیدکنندگان داخلی رسیده،  هم راستایی 
پیشرفت های این صنعت با مفاهیم جدید 
و روز اقتصاد و مهم تر از آن مسائل زیست 
محیطی است. نکات زیست محیطی بدان 
سبب اهمیت بیشتری یافته اند که مقوله 
انسان و محیطی که در آن زندگی می کند، 
در کانون توجه قرار گرفته است به طوری 
که امروزه کمتر سازمانی این جسارت را به 
خود می دهد که سخن از توسعه به میان 
آورد اما نقش مسئولیت اجتماعی را نادیده 
انگارد. شاید به جرات بتوان گفت که تعدد 
روش های تولید فوالد و بهبودی که به طور 
مستمر شاهد آن هستیم،  عالوه بر فشارهای 
رقابتی،  به دلیل پاسخگو شدن شرکت ها و 
سازمان ها به حوزه مسئولیت اجتماعی است. 
در  رقابت  اصل  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 
باالبردن  شاهد  همواره  جهانی،   بازارهای 
مصرف  کاهش  برای  تولید  استانداردهای 
انرژی و  ارتقای کیفیت محصول به منظور 
ارائه تولیدی قابل رقابت هستیم. به نظر می 

رسد رشد روز افزون علم و تکنولوژی سبب 
بروز نیازها و خواسته های جدید از صنعت 
باال  را  این صنعت  از  توقعات  و  فوالد شده 
برده است. از مهمترین این نیازها می توان 
پایین  صنایع  محصوالت  کیفیت  ارتقاء  به 
دستی، افزایش سرعت تولید، کاهش مصرف 
صنایع  سایر  تولید  بازدهی  افزایش  انرژی، 
ص  خوا  تأمین  برای  فوالدهایی  ساخت  و 
مکانیکی مطلوب نظیر استحکام بسیار باال، 

انعطاف پذیری بیشتر و ... اشاره کرد.
شرکت های بزرگ فوالدی نیز برای پوشش 
تقاضاهای مبتنی بر فناوری،  تحقیقاتی در 
موجود،  فرآیندهای  توسعه  و  بهبود  جهت 
و  بازار  توسعه  تولید،  جدید  های  روش 
پاسخ به نیازهای جدید بازار، کاهش میزان 
آالیندگی، تحقیقات در عرصه بازیابی مواد، 
تالش برای حذف برخی فرآیندهای موجود 
جای  به  آهن  سنگ  جایگزینی  همچون 
گندله در واحدهای احیاء مستقیم و مواردی 
از این دست را آغاز کرده اند که چنین نگاهی 
موجب رشد چشمگیر و چندجانبه صنعت 
فوالد در دنیا شده است. در این میان برخی 
شرکت های پیشرو در فناوری تولید فوالد،  
به حذف برخی از فرآیندها در تولید این فلز 
پرمصرف روی آورده اند که این امر کاهش 
گازهای  کاهش  و  برق،  آب  انرژی  مصرف 

خروجی مضر را به همراه دارد.
با توجه به این موارد،  کشور ما نیز برای تحقق 
ظرفیت 55 میلیون تنی تولید فوالد،  ناگزیر 
حوزه  این  دستاوردهای  از  گیری  بهره  به 
است. هرچند باید اذعان کرد که طی دو سال 
اینجانب مسئولیت هدایت  و نیم اخیر که 
ایمیدرو را برعهده گرفته ام،  با همت مدیران 
این حوزه ابتدا بر جانمایی پروژه های جدید 

)همچون استفاده از سواحل جنوبی کشور( 
و سپس بر استفاده از تجهیزاتی که مصارف 
انرژی را به حداقل ممکن می رساند،  تاکید 
ورزیده ایم تا واحدهایی که در سال های آتی 
وارد مدار تولید می شوند،  بتوانند محصولی 
هدف  بازارهای  به  رقابت  قابل  و  استاندارد 
ارائه کنند. اما همزمان پیگیری هایی برای 
از جمله روش  نوین  مطالعه سیستم های 
به اصطالح خشک - که مصرف آب را به 
حداقل می رساند- و همچنین روش هایی 
برای پرعیارسازی سنگ آهن های کم عیار و 
باطله در فرآیند تولید فوالد و ... صورت گرفته 
و در دست انجام است.از سوی دیگر با توجه 
به ذخایر عظیم زغال سنگ در ایران به ویژه 
حوزه طبس که میلیارد ها تن از این ماده 
معدنی را در خود جای داده،  استفاده از روش 
هایی که از زغال سنگ استفاده می کند از 
اولویت خاصی برخوردار است؛ با این توضیح 
که در افق چشم انداز بخشی از هدف توسعه 
صنعت فوالد،  از مسیر زغال سنگ به دست 
خواهد آمد.جملگی روش های فوق در کنار 
مالحظات زیست محیطی،  همواره »عامل« 
تولید محصول رقابتی را همراه دارند. به واقع 
عوامل  کردن  منظور  بدون  محصول  تولید 
تاثیرگذار در قیمت تمام شده،  امری به دور 
از منطق اقتصادی تلقی می شود و نمی توان 
کارخانه ای را خارج از اصل رقابت بنا نهاد. 
حال که با همت دولت یازدهم و حمایت های 
مقام معظم رهبری،  شرایط برای ورود دانش 
فنی و  منابع مالی مهیا شده،  باید نهایت بهره 
را از شرایط موجود برد و زمینه را برای تولید 
محصولی فراهم کرد که میان تولیدات انبوه 
داشته  اندام  عرض  خارجی قابلیت  رقبای 

باشد.  

یادداشت اختصاصی دکتر کرباسیان 
به چیالن:

فناوری فوالد و 
مسئولیت اجتماعی
 مهدی کرباسیان
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو
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 تکنولوژی های تولید فوالد مشتمل بر 
دو روش هستند و بیش از 90 درصد فوالد با 
این دو روش تولید می شوند: روش اول تولید 
فوالد در کوره بلند )convertor ( و روش 

دوم کوره قوس الکتریک یا احیاء مستقیم.
کک  و  آهن  سنگ  بلند،  کوره  روش  در 
مورد  و  شارژ  انرژی  عنوان  به  زغال سنگ 
ذوب و احیا قرار می گیرد و تبدیل به چدن 
می شود. چدن با دمش اکسیژن و افزودن 
موردنظر  فوالد  به  فوالدسازی ها  در  آلیاژها 
تبدیل می شودکه 85 درصد تولید دنیا از این 

روش است.
روش احیاء مستقیم یا کوره قوس الکتریک 
در ایران و کشورهای منطقه به خاطر منابع 
فراوان گاز و برق متداول تر است. در این روش 
انرژی از طریق گاز و برق تامین می شود و 

آهن اسفنجی در کوره های قوس الکتریک 
ذوب و به فوالد خام تبدیل می شود که بیش 
از 87 درصد تولید فوالد ایران از این روش 

صورت می گیرد. 
و  کورکس  مانند  دیگری  های  روش  البته 
تولید  درصد  که  دارد  وجود  هم  فاینکس 
پایینی دارند و بیشتر در سطح آزمایشی و 
تحقیقاتی صورت گرفته است که هنوز به 
مرحله تجاری نرسیده است. هرکدام از این 
روش ها سرمایه گذاری های مختلفی دارند و به 
همین خاطر هم در هزینه  های تولید و قیمت  
تمام  شده  با هم تفاوت هایی دارند. البته باید 
گفت که تقریبا در ظرفیت  2 میلیون تنی این 
تولید، هزینه های  تن  ازای هر  به  دو روش 
سرمایه گذاری یکسانی را طلب می کنند اما 
هر چه ظرفیت تولید افزایش پیدا کند بخش 
کوره بلند اقتصادی تر می شود. علت هم این 
است که در روش احیاء مستقیم به ازای هر 
یک میلیون تن یک بار باید سرمایه گذاری 
تکرار شود و در واقع تعداد کوره ها به ظرفیت 
تولید بستگی دارد. ولی در کوره بلند میزان 
یا  تولید تفاوتی ندارد و برای صد هزار تن 
استفاده  کوره  یک  از  تنها  تن  میلیون   5

افزایش  ظرفیت  هرچه  بنابراین  و  می شود 
پیدا کند، هزینه  بهره برداری هم کاهش پیدا 
می کند. البته باز هم باید این نکته را اضافه 
کرد که امکان تامین مواد اولیه تاثیر زیادی 
در قیمت  نهایی محصوالت دارد و در ایران 
تامین ساده تر گاز و برق در مقایسه با کک و 
زغال سنگ باعث می شود تا باز این امکان در 
قیمت نهایی تاثیرگذار باشد. بنابراین می توان 
نتیجه گرفت که با توجه به هزینه های تامین 
مواد اولیه و سهولت آن، تمایل برای توسعه 
فوالد در ایران با روش کوره قوس الکتریک و 

احیاء مستقیم بیش تر است. 
از نظر مدرنیزه کردن هرکدام از این دو روش 
بازسازی و  با تکنولوژی های روز  توانند  می 
مدرن شوند و با نوآوری ها مصرف و بهره وری 
فرآیند  اساس  و  پایه  ولی  بهبود  بخشند  را 
در  شد.  ذکر  که  است  روش هایی  همان 
طرح هایی هم که االن پیش بینی شده است، 
چنین روندی در پیش گرفته شده است و 
در مسیر هدف چشم انداز 1404 سهم کمی 
برای تولید کوره بلند پیش بینی شده است 
و سهم عمده در اختیار روش احیا مستقیم 

است. 

در  بسزایی  تاثیر  دنیا  روز  تکنولوژی   
وضعیت صنعت فوالد دارد چرا که بازارهای 
فعلی به بازارهایی رقابتی تبدیل شده اند. در 
این بازارها هرکس بتواند با قیمت تمام شده 
پایین تر و بهتری وارد شود، قطعا می تواند 
سهم بیشتری از بازار را از آن خود کند. هر 
واحد تولیدکننده بازار هدفی دارد و برای آن 
تکنولوژی  براساس  تا  کند  می  برنامه ریزی 

در  که  کند  استفاده  تجهیزاتی  از  دنیا  روز 
قیمت تمام شده تاثیرگذار باشد. استفاده از 
وری  بهره  در  مناسب حتما  تکنولوژی های 
موثر است، به دلیل اینکه هم می توانیم از 
کیفیت باالتر و هم از کمیت بیشتر استفاده 
کنیم و وقتی ظرفیت مان را با تکنولوژی های 
روز دنیا افزایش دهیم، قیمت تمام شده را 
پایین آورده ایم. در حال حاضر تکنولوژی روز 
اروپایی است که  دنیا در اختیار کشورهای 
خوشبختانه بعد از اجرایی شدن برجام می 
توانیم راحت تر از آن ها استفاده کنیم. نکته 
مهم اینکه در شرایط کنونی نباید به سراغ 
برویم؛  و دست سوم  کشورهای دست دوم 
همان کشورهایی که تکنولوژی را با واسطه 

به ما می دادند! 

نکته دیگر اینکه در شرایط حاضر با توجه 
به پایین آمدن شدید قیمت نفت، فشارهای 
است  متمرکز  تولیدی  واحدهای  بر  دولت 
و در سال آینده شاهد افزایش هزینه های 
بود.  خواهیم   ... و  مالیات  دستمزد،  بیمه، 
در چنین شرایطی واحدهای تولیدی باید 
بروند  دنیا  نوین  تکنولوژی های  سمت  به 
و اگر به این سمت حرکت نکنند، قطعا با 
مشکالت عدیده ای روبرو خواهند شد. در 
جدید  تکنولوژی های  از  استفاده  صورت 
و  می رود  باالتر  کاال  کیفیت  و  وری  بهره 
صادرات توسعه پیدا می کند. این فرصت 
با  ارتباطمان  توانسته ایم  که  شرایطی  در 
دنیا را دوباره برقرار کنیم، برای ما می تواند 

غنیمتی باشد.  

بهرام 
سبحانی

رئیس هیئت 
مدیره انجمن 

تولیدکنندگان 
فوالد ایران

احمد 
خوروش

 مدیرعامل 
مجتمع فوالد 

کویر

تکنولوژی کوره بلند در ظرفیت های باال اقتصادی است

استفاده از تکنولوژی های جدید با هدف افزایش 
صادرات باشد

ن 
یرا

در ا
الد 

 فو
ید

تول
ی 

 ها
ی

وژ
نول

 تک
ی

رس
بر



65

از  استفاده  که  داشت  توجه  باید   
تکنولوژی ها به شرایط سرمایه گذاری و روند 
تولید در نقاط مختلف دنیا بستگی دارد. برای 

مثال در کشورهای توسعه یافته با توجه به 
این که نیروی انسانی هزینه های باالیی دارد، 
بهبود  برای  روز  تکنولوژی های  از  استفاده 
بهره وری و کاهش هزینه های نیروی انسانی 
در  تکنولوژی ها  و  نوآوری ها  واقع  در  است. 
محیط هایی که نرخ بهره وری آن پایین است، 

شکل می گیرد. 
توسعه تکنولوژی های تولید فوالد در ایران هم 
باید با توجه به شرایط داخلی و بومی سازی 
شرایط  پذیرد.  صورت  فرآیندها  از  بخشی 

سرمایه گذاری در ایران با کشورهای توسعه 
یافته تفاوت دارد و نمی توان ادعا کرد که 
مثمر  از کشور  در خارج  که  هر سیستمی 
ثمر بوده، در ایران هم سودمند باشد. حتی 
در  اصالحاتی  است  الزم  موارد  برخی  در 
تکنولوژی های وارداتی به منظور تطابق آن 
برای  بنابراین  شود.  اعمال  بومی  شرایط  با 
استفاده از تکنولوژی ها باید با دید کارشناسی 
و دقت عمل زیاد و توجه به پتانسیل های 

بالفعل و بالقوه داخلی اقدام کنیم.  

 از لحاظ تکنولوژیک نمی توان چندان به 
صنعت فوالد ایراد وارد کرد چراکه روش های 
تولید مشخص و با خطوط تولید معین است. 
هر چند نمی توان منکر تاثیر تکنولوژی در 
کاهش مصرف انرژی و مواد اولیه بود ولی 
معتقدم صنعت فوالد ایران قبل از تکنولوژی 
رو  پیش  از  را  دیگری  اساسی  موانع  باید 
لحاظ  از  بگوییم  که  نیست  این  بردارد. 
تکنولوژیک عقب تر از اروپا یا سایرین هستیم 

و شاید برخی از واحدهای فوالدساز ایرانی 
از کارخانجات فوالد  از بسیاری  پیشرفته تر 

دنیا نیز باشند. 
مطلوب  بازدهی  عدم  موانع  این  از  یکی 
تولیدات نسبت به نفرات انسانی کارخانجات 
است که نشانگر درصد نامتناسب تناژ تولید 
بر حسب افراد است. این مسئله شاید ناشی 
انسانی  نیروهای  حرفه ای  آموزش  عدم  از 
باشد؛ پس یکی از راهکارهای بهبود بازدهی، 
واحدها  در  فعال  انسانی  نیروی  آموزش 
کاری  راندمان  که  می دانند  همه  است. 
نیروی انسانی واحدهای صنعتی ایران بسیار 
پایین تر از سطح دنیاست. بنابراین آموزش 
بر  تن  رقم  افزایش  برای  کارکنان  حرفه ای 
نفر در واحدهای تولیدکننده فوالد باید در 
های  روش  و  نحوه  گیرد.  قرار  دستورکار 
مدیریت بر نیروهای آموزش دیده و انتقال 

درستی  به  باید  هم  نفرات  این  به  تجارب 
فعلی  شرایط  در  نظرم  به  بگیرد.  صورت 
ضرورت دارد که تولیدکنندگان قیمت تمام 
شده تولید خود را تا حد ممکن کاهش دهند 
تا توان رقابتی خود را در برابر سایر رقبا باال 
ببرند. اولین گام هم در این مسیر قبل از به 
روزرسانی و بهبود تکنولوژی، آموزش حرفه 
ای کارکنان و همچنین استفاده از سنجش 
تا  است  خود  تولید  آمار  بررسی  و  دوره ای 
واحدهای تولیدی  بتوانند خود را تحلیل و 
بررسی کنند. در این تحلیل نقاط ضعف و 
قوت واحدها مشخص می شود و پس از آن 
هایی همچون کاهش  گزینه  با  توانند  می 
مصرف انرژی و مواد اولیه از طریق اصالح یا 
بهبود تکنولوژیک و فرآیندها، بهای تمام شده  
رقابتی  توان  بر  و  را می توان کم کرد  خود 

افزود.   

 امروزه تولیدکنندگان فوالد دنیا به غیر از 
توسعه سهم بازار خود، به دنبال این هستند تا 
از تجهیزاتی استفاده  کنند که حداکثر میزان 

بهره وری در زمینه تولید، زمان و نیروی انسانی  
را برایشان به ارمغان بیاورد. بعضا شاید از نظر 
تکنولوژی TBM چندان  از  بهره مندی  ما 
فایده ای نداشته باشد ولی همین تکنولوژی 
می تواند در حدود یک درصد تولید کل را باال 
ببرد یا استفاده از سیستم های ساب مرج در 
تولید فوالد های کیفی یا خاص باعث افزایش 
ارزش افزوده می شود. استفاده از نرم افزارهای 
مختلف در روش تولید کوره بلند می تواند 
اینکه  -بدون  مواد  و  کوره  روی  بر  کنترل 

کیفیت محصول تحت الشعاع قرار بگیرد- را 
بهبود دهد و قیمت تمام شده را کاهش دهد. 
به طور کلی امروز در دنیا به دنبال استفاده 
از سیستم ها و تجهیزات مدرنی هستند که 
افزایش بهره وری را در پی داشته باشد و قطعا 
ما هم باید به این سمت برویم. عدم استفاده از 
تکنولوژی های روز و عدم انطباق صنعت فوالد 
با تجهیزات روز دنیا، باعث می شود تا توانایی 
رقابت از صنعت فوالد کسر شود و نتواند در 

مسیر تولید جهانی قدم بردارد.  

بهادر 
احرامیان

مدیر عامل 
فوالد یزد

احمد 
کیوان آرا

 رئیس هیئت 
مدیره فوالد 
سرمد ابرکوه

سید اردشیر 
افضلی

 معاون 
بهره برداری 

ذوب آهن 
اصفهان

بومی سازی راه  توسعه تکنولوژی تولید فوالد

پیش نیازهای بهبود تکنولوژی رعایت شود

 هدف تکنولوژی های جدید حداکثر سازی 
بهره وری است
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فرزاد ارزانی

معاون تکنولوژی 
فوالد مبارکه

تکنولوژی های جدید در صنعت فوالد و نمونه های آن 
در فوالد مبارکه

از  فوالد  صنعت   
جمله صنایعی است 
که ارتقاء و توســعه 
مستقیم  طور  به   آن 
اقتصادی  رشــد  در 
ناخالــص  تولیــد  و 
کشــورها  داخلــی 
تأثیر می گذارد به  طوری که رابطه مستقیم بین سرانه مصرف فوالد 
و تولید ناخالص داخلی )GDP(کشــورها وجــود دارد. این صنعت 
به دلیل ایجاد اشتغال، وابســتگی زیاد صنایع پایین دستی، کاربرد 
در توسعه زیرســاخت ها و امکان صادرات و ارز آوری برای کشورها، 
کاالی استراتژیک خوانده شده و بنابراین توسعه این صنعت همیشه 
در اهداف و اقدامات اســتراتژیک کشورها لحاظ می گردد. نکته حائز 
اهمیت در اینجا چرخه عمر بلند تکنولوژی صنعت، شدت رقابت در 
این صنعت و تولید مازاد بر تقاضا طی سال های گذشته و حال و حتی 
آینده است که این صنعت را با چالش های قیمتی و بازار مواجه ساخته 
است. لذا شرکت های فوالدساز چاره ای جز تمرکز بر ارتقاء بهره وری در 
فرآیندهای خود ندارند تا بتوانند کیفیت و قیمت محصوالت خود را با 
سایرین قابل رقابت کنند. در همین اثنا از مهمترین مؤلفه های رشد 
بهره وری در سازمان ها استفاده از تکنولوژی های نوین است که بتوان 
با به کارگیری آن ها سرعت فرآیندها را افزایش داد، مصارف عمومی و 
انرژی از جمله برق، گاز و آب را کاهش داد،  محصوالت ویژه و خاص 
تولید نمود، سبد محصوالت را توسعه داد و در نهایت رضایت مشتریان 
را جلب کرد. لذا برای شرکت های فوالدساز شناسایی تکنولوژی ها که 
از تقاضای بازار شروع می شود و سپس ارزیابی، انتخاب و جایگزینی 

چرخه آن را تکمیل می نمایند امری اجتناب ناپذیر است.
نمــودار زیر کاهش مصارف عمومی و مواد در فرآیند تولید فوالد که 
حاصل رشــد تکنولوژی در یک دوره زمانی 15 ساله است را  نشان 

می دهد:

در جدول ذیل خالصه ای از تکنولوژی های تولید آهن و فوالد خام 
نشان داده شده است:

تکنولوژیهای تولید فوالد خام
) Basic Oxygen Furnace-BOF(   فوالد سازی در کنورتور

)Electric Arc Furnace-EAF( فوالدسازی در کوره قوس الکتریکی
تکنولوژیهای تولید آهن خام

احیای  فرآیندهای 
مستقیم

فرایندهای بر پایه گاز: کوره های استوانه ای یا شافتی          
)Purofer ،HYL ،Midrex(

 Fior،(   فرایندهای بر پایه گاز: راکتورهای بستر سیال
)Circored ،کاربید آهن ،FINMET

 Krupp-CODIR،(  فرایندهای بر پایه ذغال: کوره های دوار
)SL/RN، DRC، ACCAR/OSIL

فرایندهای بر پایه ذغال: کوره های بوته ای شافتی و دوار     
)Kinglor-Metor، Fastmet,INMETCO(

احیای  فرآیندهای 
ذوبی

Corex

Finex

)Direct Iron Ore Smelting )DIOS

AISI-DOE/CCF

HIsmelt

Romelt

فرآیندهای احیای ذوبی مورد اشــاره در حال توســعه بــوده و پلنت های 
کوچکی در دنیا با ظرفیت پایین از آن ها استفاده می کنند.

مطابق جدول فوق 4 تکنولوژی کالن برای تولید فوالد خام در دنیا 
اســتفاده می شود و در ســال های اخیر این روش ها توسعه یافته و 
در راســتای مواردی که در فوق به آن اشــاره شد، تجدید و بهبود 
یافته اند. برای مثال در حوزه آهن سازی فوالد مبارکه نصب و راه اندازی 
مگامدول های احیاء مستقیم، استفاده از بازیاب حرارتی جدید جهت 
ذخیره بیشتر انرژی در واحد احیاء مستقیم، نصب سیستم های آنالیز 
تصویری بر روی دیسک های گندله سازی، نصب سرندهای دو طبقه ای 
در واحد گندله سازی نمونه هایی از تکنولوژی های جدید در این حوزه 
اســت. در حوزه فوالدســازی راه اندازی تجهیزات تولید محصوالت 
کیفی )RH-TOP(، اســتفاده از النس KT در بدنه کوره برای دمش 
اکسیژن، استفاده از ترانس های 140 مگا ولتی و سیستم سولفورزدایی 
از نمونه موارد در حوزه فوالدســازی است. در حوزه نورد هم استفاده 
از سیستم هیدرولیک H16 کالف پیچ در نورد گرم، نصب درایوهایی 
روی موتورهای امولشن نورد دو قفسه ای جهت کاهش مصرف انرژی، 
نصب سیستم بازرسی سطح ورق )پارسی تک( و نصب سیستم های 
جدید اندازه گیری ضخامت پوشش ورق در واحد رنگی و گالوانیزه را 
می توان اشاره نمود. موارد فوق که از نمونه تکنولوژی های خرد به کار 
گرفته شده در شرکت فوالد مبارکه است، در راستای مضامینی است 
که که در بخش اول مطالب اشاره شد تا این شرکت در شرایط کنونی 

در بازار فوالد، پایدار باقی بماند. 
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 تکنولوژي هــا و روش هــا همزمان با 
استفاده، مدام توسط دست اندرکاران تغییر 
و تکامــل مي یابند . بــا خلق هر تکنولوژي 
متخصصان امور و استفاده کنندگان سعي مي 
کنند ضعف ها و نواقص آن را برطرف نموده و 
کارآیي و بهره وري آن را باالتر و باالتر ببرند. 
در جهان امروز تا  یک تکنولوژي مراحل تست 
و آزمایش ها ي متعدد را پشت سر نگذارد ) 
به ویژه در مــورد تکنولوژي هاي پیچیده و 
گران قیمت ( خریداري براي آن پیدا نخواهد 
شد. خرید یا وارد کردن جدیدترین تکنولوژي 
ها همیشه با مزایا و معایبي همراه است. در 
ابتــداي کار تکنولوژي هــاي نوظهور را مي 
توان با قیمــت کمتري وارد کرد و با مهارت 
و دانــش و تخصص حاصل از کاربرد آن مي 
توان در پروژه هاي بعدي با صاحب تکنولوژي  
همکاري داشت و از مزایاي آن بهره مند شد. 
اما وارد کردن این نوع تکنولوژي ها در مراحل 
اولیــه ظهورآنها با ریســک هایي نیز همراه 
است زیرا هنوز در عمل کارآیي و نواقص آنها 
مشخص نشده است. تکنولوژي هاي مرسوم و 
متداول که چندین سال در پروژه هاي متعدد 
به کار گرفته شــده اند ممکن است گران تر 
باشند ولي مزایا ومعایب آنها کامال روشن شده 
است و  به قول معروف امتحان پس داده اند.

یکي از تکنولوژي هــاي نوظهور در صنعت 
 ) FINEX( فــوالد تکنولــوژي فاینکــس
است که توســط شرکت پوسکو کره جنوبي 
و با همکاري شــرکت زیمنس در سال هاي 
اخیر ارائه شده است. گویا  بحث هایي  براي 
واردکردن این تکنولوژي در صنعت کشور ما 
مطرح اســت که با توجه به اهمیت موضوع 
به اختصار اطالعاتي از ایــن تکنولوژي ارائه 

مي شود. 

روند شکل گیري تکنولوژي فاینکس:
تحقیقات در باره تکنولوژي فاینکس از سال 

1992 شروع شد. 
 در سال 1996 مدل کارخانه ساخته  «

شد.

درسال 1999 یک کارخانه به صورت  «
پایلــوت با ظرفیت 150 تــن در روز 

ساخته شد.
ســپس فاینکس 1 با ظرفیت  ساالنه  «

600 هزار تن در سال 2003
فاینکــس 2 با ظرفیت ســاالنه  1/5  «

میلیون تن در سال 2007
فاینکس 3 با ظرفیت ساالنه  2 میلیون  «

تن  در سال که ظاهرا  در سال 2014   
تکمیل شد.  

این تکنولوژي در ســال 2007 با همکاري 
پوســکو و زیمنس به مرحله تجاري سازي 
رســید. آن طور که شــرکت پوسکو اعالم 
مــي دارد تکنولوژي فاینکس با حذف واحد 
کلوخه ســازي  )Sintering( و واحد کک 
ســازي)Cock Oven (  از فرآیند فوالد 
ســازي و با استفاده از زغال سنگ غیر کک 
شو و امکان مصرف نرمه سنگ آهن  یا سنگ 
آهن ریزدانه وتوان اســتفاده از سنگ آهن با 
عیار پایین توانسته است امکان صرفه جویي 
قابل مالحظه اي در تولید فوالد نســبت به 
روش هــاي موجود ایجاد کند. بدین ترتیب  
با حــذف مراحل فوق هم هزینه ســرمایه 
گــذاري کاهش یافته و هم تجهیزات کمتر، 
فضاي کمتر براي احداث کارخانه و استقرار 
تجهیزات و آلودگي کمتر زیســت محیطي 
از جمله مزایاي این تکنولوژي عنوان شــده 
اســت. اما این تکنولوژي تــا آنجائیکه بنده  
بر اســاس عالیق شخصي پیگیري نموده ام 
داراي ابهاماتي مي باشد که متاسفانه علیرغم 
تماس با مسئوالن پوسکو هنوز پاسخ روشن و 

دقیقي دریافت نشده است.

اهم ســئواالت و  ابهاماتي که در مورد 
تکنولوژي فاینکس مطرح است:

میزان مصرف انــرژي الکتریکي ) بر  «
اساس اطالعات اولیه  مصرف برق در 

این روش به شدت باال است (
علل به سرانجام نرسیدن ایجاد کارخانه  «

با تکنولوژي فاینکس در ایالت چانگ 
) Chongquing( کوینگ چین

الزم به ذکر اســت که در سال 2011 تفاهم 
نامه اي بین شرکت پوسکو و شرکت آهن و 

فوالد چونگ کوینگ 
 Chongquing Iron and steel(
co ( به امضاء رسید. پس از 2 سال مطالعات 
امکان ســنجي به توافق رسیدند که  بعد از 
موافقت دولت کره و چین به صورت  مشترک 

و با سهم 50 درصدی هریک، کارخانه اي در 
ایالت چونگ کوینگ ایجاد شود که تاکنون 

معلق مانده و به اجرا در نیامده است .
همچنین قرار بود پروژه احداث کارخانه  «

کوچک محصوالت تخت یا میني فلت 
میــلMini Flat Mill (  ( همراه با 
 )Orissa( فاینکس در ایالت اوریســا
هند با همکاري پوسکو و هند اجرا شود 
که اطالعات دقیقي از ســرانجام این 

پروژه در دست نیست.
در پروژه میني فلت میل که قرار بود به همراه 
تکنولوژي فاینکس در اورسیا هند ایجاد شود، 
چنین مطرح بــود که فرآیند کار متفاوت از 
روش ســنتي است که در آن اسلب تولیدي 
حاصــل از ریختــه گري در انبــار ذخیره و 
ســپس با گرم کردن مجدد وارد واحد نورد 
براي تولید محصول نهایي مي شود. در این 
روش مذاب پــس از ورود به ریخته گري به 
صورت مداوم و پیوسته وارد واحد نورد شده 
و تا تولید محصول نهایــي ادامه می یابد و 
بدین طریــق در مصرف انرژي و هزنیه هاي 
عملیاتــي صرفه جویي  می شــودکه الزم 
اســت موفقیت یا عدم  موفقیت این پروژه  
نیز مورد بررســي قرار گیرد. این مطالب در 
جهت تائید یا رد تکنولوژي فاینکس نیست 
بلکه تاکیدي بر ضرورت تحقیق و بررســي 
دقیق و همه جانبه قبل از هر اقدامي اســت. 
غفلتــي که هم اکنون ما از تبعات آن ضرر و 
زیان بسیاري دیده ایم مانند تعریف پروژه ها 
بدون مطالعات کافي براساس نظرات شخصی 
و نه بر اساس تحقیقات، ادغام وزارتخانه ها و 
سازمان ها بدون مطالعه و سپس جداسازي 
آن ها، انحالل بدون مطالعه شرکت هاي ملي 
صاحب برند مانند انحالل شرکت ملي فوالد 
ایران به عنوان تنها برند بین المللي فوالد در 
کشور در دولت گذشته یا ایجاد سازمان هایي 
موازي با آن با ســاختار شترگاو پلنگي و با 
ماموریت هاي تداخلي و موازي  و...که ضرر 
و زیان هاي گزاف  اقتصادي و اجتماعي را به 
صنعت تحمیل کرده اند. در همه این موارد  
مي توان گفت یا تحقیق  درســتي صورت 
نگرفته یا تحقیقات و بررسي ها سونگرانه بوده 

و از اعتبار الزم برخوردار نبوده اند.
نتیجه آنکه هراقدامي بدون بررســي جامع 
وکامــل ره به مقصود نخواهد برد و در مورد 
تکنولوژي فاینکــس نیز باید گفت رفتن به 
سوي جدیدترین تکنولوژي آري ولي بدون 

مطالعه و بررسي دقیق هرگز.  

 بهرام 
مسعودي

مدیر روابط 
عمومي شرکت 
ملي فوالد ایران

تکنولوژی فاینکس را بیشتر بررسی کنیم
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تمرکز تکنولوژی های جدید بر 
بهره وری نیروی انسانی است

 تکنولــوژی های جدید عموماً در جهت 
رفع مشکالت کیفی و کمی محصول و ایجاد 
بهره وری بیشــتر در زنجیره صنعت فوالد 
مطرح گردیده انــد از جمله اگر کوره قوس 
الکتریکی در فرآیند فوالد ســازی را در نظر 
بگیریــم، تخلیه از دیواره بــه تخلیه از کف 
تبدیل شد )EBT( تا جریان مذاب مناسب 
تــری را ایجــاد کند. حجمی بــرای مذاب 
باقیمانده در کف کوره تعبیه گردید تا ضمن 
حفاظت از کوره در برابر ریزش مواد، انرژی 
اولیه را بــرای ذوب مواد جامد ایجاد نماید. 
دمنده های گازی به عنوان کمک انرژی برق 
و نازل های اکســیژن در باالی دیواره به کار 
گرفته شدند تا با ایجاد سرباره پفکی از مصرف 
بی رویه الکترود و نسوز کوره بکاهند. پیشگرم 
قراضه قبل از شارژ کوره ذوب تعبیه گردید 
تا موجب کاهش مصــرف انرژی گردد.کوره 

پاتیلی بعد از کوره قوس الکتریکی مســتقر 
گردید تا ضمن کاهش مصرف برق در کوره 
قوس، عملیات کیفی نظیر تلرانس دقیق تر 
عناصر حاضر در آنالیز نهایی و درجه حرارت 
بارریزی دقیق تر را ایجاد کند. پوشش کامل 
خروجی کوره به پاتیل و پاتیل به شاخه های 
ریخته گری برای حفاظت از ورود اکسیژن به 

مذاب انجام گرفت.
اگــر بهره وری در صنعت فــوالد را کاهش 
هزینــه با حفظ یا ارتقــاء کیفیت محصول 
تعریف کنیم، تکنولوژی هایی که در کاهش 
مصرف انرژی، کاهش زمــان تولید و کوتاه 
شدن مســیر تولید و کاهش هزینه نیروی 
انســانی از جنبه تجهیزاتی مطرح شدند در 

این امر نقش بسزایی داشته و دارند.
عالوه بر تکــنولوژی های فــوق الذکر که در 
زمینه مصــرف انرژی و زمان تولید باالخص 
مورد استفاده قرار گرفته اند، اخــیراً توجه 
به دو عامل هزینه نیروی انســانی و تجمع 
پیــدا کردن خطوط تولیــد از صفر تا 100 
بیشتر مطرح بوده است. برای مثال در آهن 
سازی یا به عبارتی فــــوالد سازی اولــیه 
روش های گوناگونی بــرای تبدیل مستقیم 
سنگ آهــن به فــــوالد به وجــود آمده 
است که با استفاده از کــوره بلند جدید که 
Furnace  Cyclone Converter نامیــده 
می شــود انجام می گردد. در فرآیند فوالد 
سازی نیز سال هاست که خط ریخته گری 
بدون واسطه به تجهیزات نورد متصل شده و 
موجب کاهش مصرف انرژی در اثر ســرد و 

گرم شدن دوباره محصول ریخته گری مداوم 
شده است ضمن آنکه در ساخت کارگاه های 
مجزا صرفه جویی شده و طبیعتا بسیاری از 
خدمات که به نیروی انسانی ساده نیاز داشت 

حذف شده است.
به طور کلــی تالش صنعتگــران فوالد در 
بهینه نمودن فرآیند تولید و ایجاد بهره وری 
بیشتر است. کارخانجات فوالدی کشور اگر از 
طراحی به روز و جامع برخوردار بوده باشند و 
از تأمین کننده معتبر و با صالحیت بهره مند 
شده باشند، یقیناً در زنجیره فوالد دارای بهره 
وری مناســبی هستند و امکان توسعه بهره 
وری با اصالحات قابــل انجام در تجهیزات 
موجود و اســتفاده از مــواد اولیه و مصرفی 

مناسب را خواهند داشت.
تکنولوژی های جدید نه تنها در زنجیره فوالد 
بلکه در صنایع پایین دستی یعنی تولید مواد 
مصرفی در صنعت فوالد نظیر تولید فروآلیاژ 
ها و مواد کمکی نیز نه تنها به بهره وری در 
صنایع مربوطه کمک شایانی می کنند بلکه 
باعث تولید مواد مصرفی با کیفیت بهتر و نرخ 
مصرف کمتر در زنجیره تولید فوالد گشته 
و در نتیجــه موجب کاهش مصرف انرژی و 

زمان تولید می گردند. 
یقیناً کارخانجاتی که تکنولوژی های نوین را 
به کار برده اند و یا قادر به بکارگیری چنین 
پیشــرفت هایی در خطــوط تولیدی خود 
هستند، سهم بســزایی در بهره وری هرچه 
بیشتر در صنعت فوالد کشور بازی خواهند 

کرد. 

لزوم تاسیس مرکز تکنولوژی 
فوالد

 اکنون که کشــور با رفع موانع رشــد از 
جمله رفع تحریم ها در مسیر توسعه صنعتي 
قرار گرفته است،توجه به تکنولوژي و محیط 
زیست اهمیت باالیی می یابد. دو مسیر اصلي 

براي تولید فوالد در جهان وجود دارد: یکي 
از طریق »کوره بلند و کنورتر« و دیگري از 
طریق »کــوره هاي قوس الکتریکي« )ذوب 
قراضه/ آهن اســفنجي(، البته مقدار بسیار 
اندکي از تولید جهاني فوالد نیز از طریق کوره 
هاي القائي انجام مي شود که بیشترین آن در 
هند است. گرچه هم اکنون سهم روش کوره 
بلند و کنورتر در تولید فوالد جهان بیشــتر 
است، اما روند جهاني به ویژه در کشورهاي 
پیشرفته صنعتي به سمت توسعه/ جایگزیني 
با کــوره هاي قوس الکتریکي اســت که از 
جمله مزیت آن کاهش کل مصرف انرژي به 
ازاي یک تن فوالد و مزیت زیست محیطي 
آن اســت. در ایران نیز عمده تولید فوالد از 
طریق تکنولوژي مزیت دار کوره هاي قوس 
الکتریکي اســت. در تدوین استراتژي فوالد 
کشــور توجه خاصي بایــد مصروف مبحث 

تکنولوژي شود و در مرحله مجوزهاي احداث 
نیز توســط مرکزیتي ایــن تکنولوژي ها به 
طور عام کنترل و نظارت شده و از گسترش 
تکنولوژي هایي که در بلند مدت در سطح 

ملي مفید نخواهند بود اجتناب شود.
در همین راستا تاسیس یک »مرکز تکنولوژي 
فوالد« براي توسعه تکنولوژي هاي بومي و به 
منظــور ارتقاي تکنولوژي و بهره وري تولید 
فوالد ایجاد شــود. این مرکز مــي تواند با 
مشارکت دولت، شرکت هاي بزرگ دولتي، 
خصوصي فوالد، دانشــگاه ها، شهرک هاي 
تحقیقاتي تاسیس شود و به عنوان شرکتي 
انتفاعي همه ذینفعان از آن بهره مند شوند. از 
وظایف این مرکز مي تواند تالش براي فراهم 
آوردن زمینه هاي تکنولوژیکي توسعه پایدار 
اقتصادي، فني و زیست محیطي با بازدهي 

مطلوب باشد.

مسعود 
محمد

مدیر بازرگانی 
مجتمع فوالد 

ویان

محمدحسین 
نشاطي

مدیر دفتر 
مطالعات، 

برنامه ریزي 
و راهبردي 

شرکت فوالد 
آلیاژي ایران
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هماننـد سـهام، اوراق قرضـه و مسـکن، کاالهـا1 نیـز بخـش مهمی 
از دارایـی هـا به حسـاب مـی آینـد. کاالهـا دارایی های مشـهودی 
هسـتند کـه بـرای تولیـد و سـاخت محصـوالت نهایـی مصرفـی 
اسـتفاده مـی شـوند. محصوالتـی از قبیـل محصـوالت کشـاورزی، 
انـرژی، فلـزات، الـوار و الیـاف نمونـه ای از کاالهـا هسـتند. اضافـه 
کـردن کاالهـا بـه سـبد سـرمایه گـذاری امـکان تنـوع بخشـی 
بیشـتری بـرای سـرمایه گـذاران فراهـم مـی کنـد و می  توانـد بـه 
کاهش نوسـانات سـبد سرمایه گذاری منجر شـود. کاالها همچنین 
می تواننـد بـه عنوان سـپری برای محافظـت در مقابل تورم باشـند. 
بـه طـور تاریخی کاالها همبسـتگی نسـبتا کمی بـا سـهام و اوراق 
قرضـه دارنـد. یکـی از عوامـل مهم کم بودن همبسـتگی بیـن آنها 
ایـن اسـت که قیمـت کاالها تحـت تاثیـر عوامل ریسـکی متفاوتی 
اسـت، عواملـی از قبیـل ظرفیت انبارهـا، عرضه، تقاضـا، محدودیت 
هـای تحویـل و شـرایط آب و هوایـی. لذا سـرمایه گـذاران بازارهای 
مالـی همواره بـه دنبال ابزارهایی مناسـب جهت سـرمایه گذاری در 

بازارهـای کاالیـی بوده  انـد. 

سرمایه گذاری در کاالها
سـرمایه گـذاری در کاالهـا مـی تواند به صـورت مسـتقیم با خرید 
دارایی فیزیکی، سـرمایه گذاری در قراردادهای آتی، سـرمایه گذاری 
در اختیارهـای خریـد و فروش و یا خریـد اوراق مبتنی بر کاال انجام 
شـود. اسـتفاده از مورد آخر این امکان را فراهم می سـازد که سـبد 
سـرمایه گـذاری خـود را در معـرض نوسـانات قیمـت یـک کاال یـا 

سـبدی از کاالها قـرار دهیم. 
مالکیـت فیزیکـی کاالها چالش هـای غیرقابل حل زیـادی را ایجاد 
مـی کنـد. اگرچـه از طریـق ایـن کار بـه طور مسـتقیم مالـک کاال 
هسـتیم امـا هزینه های تحویـل گرفتن کاال، هزینه هـای نگهداری 

1. Commodities

آن و بیمـه کـردن کاال؛ هزینـه هـای غیرقابل اجتنابی هسـتند که 
باید پرداخت شـوند. 

استفاده از قراردادهای آتی یا سایر مشتقات برای اضافه کردن کاالها 
به سبد سرمایه گذاری نیز به طور مکرر توسط سرمایه گذاران نهادی 
بزرگ انجام می شود. زیرا آنها ابزار و منابع الزم جهت نظارت بر 
چنین سرمایه گذاری هایی را دارند. برای بیشتر سرمایه گذاران فردی 
و خرد استفاده از چنین استراتژی های سرمایه گذاری در کاالها بسیار 

پرریسک و پیچیده است. 
اسـتفاده از اوراق قابـل معاملـه مبتنی بـر کاال، برای داشـتن کاالها 
در سـبد سـرمایه گـذاری، جایگزینی بسـیار مناسـب بـرای تمامی 
مـوارد فـوق می باشـد. ایـن اوراق اغلب عملکـرد یـک کاال را دنبال 
مـی کننـد. همچنین می توانند عملکرد سـبدی از کاالهـا را نیز به 
خوبـی دنبـال کنند. عـالوه بر این هزینـه های مربوط بـه نگهداری 
فیزیکـی کاال و ریسـک اوراق مشـتقه کاالیـی را نیز ندارنـد. در این 
گـزارش به بررسـی مهمترین و محبوب تریـن اوراق مبتنی بر کاال، 

یعنـی صندوق هایـی کاالیی قابـل معامله، خواهیـم پرداخت. 
صندوق هـای قابـل معاملـه در بـورس یکـی از انـواع صندوق  هـای 
سـرمایه گـذاری هسـتند. این صنـدوق هـا یکـی از پرطرفدارترین 
ابزارهـای مالـی هسـتند کـه رشـد کامـاًل محسـوس آنهـا بعـد از 
پیدایـش، مؤیـد موفقیـت غیـر قابل انـکار آن هـا در بازارهـای مالی 
جهـان اسـت. ایـن صندوق ها امـکان پیـروی از بازده یک شـاخص 
معیـن را فراهـم می آورنـد و همـان طـور کـه از نـام آنها پیداسـت، 
سـهام آنهـا در بـورس قابـل معاملـه اسـت. فعالیـت اصلـی ایـن 
صندوق هـا سـرمایه گذاری در اوراق بهـادار یـا دارایی هـای فیزیکـی 
اسـت کـه به عنـوان دارایـی پایه صنـدوق در نظر گرفته می شـوند. 
بنابرایـن عملکرد صنـدوق، به عملکرد دارایی پایه آن بسـتگی دارد. 
اوراق  بازار کاال و  از نهادهای مالی فعال  صندوق  های قابل معامله 
بهادار در بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه هستند. فعالیت 

»معرفی صندوق های کاالیی قابل معامله در بورس« برای فوالدی ها

بورس کاالی ایران به دنبال تامین مالی بازار 
کاالیی از طریق صندوق  های سرمایه گذاری

  دکتر علیرضا ناصرپور
  سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک

  حمید شهاب الدینی پاریزی
 کارشناس توسعه بازار مشتقه
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اصلی آنها سرمایه  گذاری در کاالهای مختلف و همچنین اوراق بهادار 
است. این صندوق  ها با استفاده از وجوه سرمایه  گذاران، در مقیاس 
بزرگ سرمایه  گذاری می کنند و به دنبال کسب بازدهی مناسب برای 
سرمایه  گذاران صندوق هستند. سرمایه گذاران یا دارندگان واحدهای 
سرمایه گذاری2 صندوق به نسبت سهم یا میزان سرمایه گذاری خود 
در صندوق، در سود و زیان آن شریک می شوند. به طور کلی عملکرد 
بهادار  اوراق  و  دارایی  های  عملکرد  به  سرمایه گذاری  صندوق های 

موجود در سبد آنها بستگی دارد. 
هـدف ایـن گـزارش به طور خاص معرفی و شـناخت صنـدوق های 

قابـل معامله مبتنی بر کاال اسـت. 

صندوق های کاالیی قابل معامله در بورس
صنـدوق کاالیـي قابـل معاملـه)ETC( یکـی از ابزارهـای مالی نوین 
هسـتند که بـه سـرمایه  گذاران این امـکان را می  دهند کـه به جای 
خریـد و نگهـداری کاالی مـورد نظـر و تحمـل هزینه  هـای حمل و 
نقل، انبارداری و خسـارت  های احتمالی آن، اوراق این صندوق ها را 
خریـداری نمایند. با خرید این اوراق، سـرمایه گذار در عین داشـتن 
مالکیـت کاالی موردنظر، مسـئولیت نگهـداری ازآن کاال را بر عهده 
نـدارد. بـه عبـارت دیگر، این صنـدوق ها بخش قابـل مالحظه  ای از 
وجـوه گـردآوری شـده خـود را بـه سـرمایه  گذاری در کاالیی خاص 
اختصـاص می  دهند و عالقه  مندان به سـرمایه گـذاری در آن کاالی 

خـاص اقـدام به خریـد واحدهـای این صندوق  هـا می  کنند.
کاالهاي اساسي در تمام دنیا بخش مهمي از پرتفوي سرمایه گذاران 
خـرد و نهـادي را تشـکیل مـي دهند. ایـن در حالي اسـت که براي 
بسـیاري، دسترسـي کارا و سـریع بـه ایـن گـروه دارایي  هـا به طور 
سـنتي همـواره بـا دشـواري هایـي نظیـر الزامـات وجـه تضمیـن، 
ارتباطـي و دسترسـي بـه  محدودیـت هـاي اجبـاري و مسـایل 
بورس هـاي مشـتقات بیـن المللـي همـراه بـوده اسـت. بنابرایـن 
بسـیاري از سـرمایه گـذاران قـادر به سـرمایه گـذاري در این حوزه 
نبوده  انـد. لـذا بورس  هایـي چـون بورس لنـدن با برقـراري همکاري 
نزدیـک با ناشـران تـالش کرد که دسترسـي به کاالهاي اساسـي را 
از طریـق توسـعه ابزارهـاي جدید نظیـر صندوق هـاي کاالیي قابل 
معامله در بورس و ایجاد سیسـتم  هاي معامالتي ویژه تسـهیل کند؛ 
بـه طوري که سـرمایه گـذاران بدون نیـاز به انجام معامـالت آتي یا 
تحویـل فیزیکـي کاالي اساسـي، از طریق این صنـدوق ها به کاالي 

موردنظـر خود دسترسـي یابند.
 صندوق  هـاي کاالیـي قابـل معاملـه در بـورس از ابزارهاي سـرمایه 
گـذاري هسـتند کـه رونـد قیمتـي یـک شـاخص کاالیـي پایـه را 
دنبـال کـرده و این شـاخص مي  تواند صرفـاً متشـکل از یک کاالي 
اساسـي یـا ترکیبـي از مجموعـه کاالهـا نیـز باشـد. نهـاد ناشـر به 
طـور مسـتقیم بـر روي دارایـي پایـه یـا قـرارداد مشـتقه آن کاال یا 
شـاخص سـرمایه گذاري مـي کنـد. بنابراین انتظـار مـي رود ارزش 
سـرمایه گذاري پرتفـوي هـم سـو بـا قیمـت دارایـي پایـه افزایـش 
یـا کاهـش یابـد. ایـن ابـزار در واقـع فرصـت هاي سـرمایه گـذاري 
جدیـدي را بـراي سـرمایه گـذاران بالقـوه بـه وجـود مـي  آورد، زیرا 
بسـیاري از شـرکت  هاي تولیدکننـده کاالهـاي اساسـي در بـورس 

پذیرفتـه نشـده  اند.

2. Investment units

ایـن ابـزار دقیقـاً ماننـد سـهام عـادي و صنـدوق هاي قابـل معامله 
در بـورس معاملـه شـده و فرآیند تسـویه آن نیـز مانند سـایر اوراق 
صـورت مـي گیـرد. از آنجـا کـه ایـن اوراق بازارگردانـي مي شـوند، 
از نقدشـوندگي باالیـي برخوردارنـد. نکتـه قابـل ذکـر ایـن اسـت 
کـه صنـدوق هـاي کاالیـي کـه بـر اسـاس شـاخص قیمت سـهام 
شـرکت هاي کاالیـي در بازارهـاي اوراق بهادار معامله می  شـوند، در 
حقیقـت نوعـيETF  بـوده و با صنـدوق هاي کاالیـي قابل معامله 

کـه بـر اسـاس دارایي پایـه مي  باشـند متفاوت اسـت.
صنـدوق هـاي کاالیـي قابـل معاملـه در بـورس، صندوق  هـاي بـا 
سـرمایه متغیر هسـتند که واحدهاي آن بنا به درخواسـت ناشـر آن 
صـادر و بازخریـد شـده و صـدور واحدهاي جدید براسـاس تقاضاي 
بـازار امکان پذیـر اسـت. ایـن ویژگـي منحصـر بـه فـرد در واقـع 
اطمینـان ایجـاد مـي کنـد کـه قیمت بـازار صنـدوق هـاي کاالیي 
قابـل معامله در بورس بسـیار نزدیـک ارزش خالـص دارایي  های آن 
اسـت، زیـرا در غیـر این صورت موجـب ایجاد فرصـت آربیتراژ مي-
شـود. ایـن صندوق  ها بـه طور کلي بـه دو صورت تـک کاالیي)طال، 

نفـت و...( یـا شاخصي)سـبدی از چند کاال( منتشـر مي  شـوند.

حوزه های مختلف فعالیت صندوق  های کاالیی 
اولیـن صنـدوق کاالیـی در سـال 2004 در بورس لنـدن راه اندازی 
شـد. کاالی پایـه ایـن صنـدوق فلـز گرانبهای طال بـود. پـس از راه 
انـدازی ایـن صندوق، صنـدوق های کاالیی با طیف وسـیعی از انواع 
کاال شـروع بـه کار کردنـد. حوزه هـای اصلی فعالیت صنـدوق های 
کاالیی شـامل: محصـوالت کشـاورزی، فلزات صنعتـی، حامل های 
انـرژی و فلزات گران بها اسـت. در جـدول )1( مهمترین محصوالت 

هـر یـک از بخش ها آورده شـده اسـت. 
در حـال حاضـر، از میـان کاالهای مختلف، صنـدوق های مبتنی بر 
کاالهـای نفـت خام و فلـزات گرانبها، شـامل طال و نقره، بیشـترین 
محبوبیـت را بیـن سـرمایه گـذاران را دارنـد. زیرا نوسـانات قیمتی 
ایـن کاالهـا در بازارهـای جهانـی به نسـبت زیاد اسـت و بـه دنبال 
آن بـازار ایـن کاالهـا از نقدینگـی باالیی برخودارنـد. همچنین برای 
ایـن کاالهـا در بازارهای جهانی تقاضای فیزیکی زیـادی وجود دارد. 

جدول )1(. حوزه های فعالیت صندوق های کاالیی

فلزات گرانبهاانرژیفلزات صنعتیکشاورزی
طالنفت خام برنتآلومینیومغالت
نقرهنفت خام تگزاسمسذرت

پالتینکربننیکلکاکائو
پاالدیومگاز طبیعیسربقهوه
مشــتقات تصفیه قلعشکر

شده نفتی
 

  رویگندم
   سویا
   پنبه

سـاز و کار صـدور و ابطال واحدهـای صندوق های 
کاالیی

اگـر چه سـرمایه گذاران می  توانند واحدهای صنـدوق کاال را از محل 
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صنـدوق  در طـول دوره زمانی عرضه اولیه سـهام صندوق خریداری 
کننـد، معامـالت ثانویه باید از طریق بورسـی انجام گیرد که واحدها 
در آن پذیرفتـه می شـوند و در قیمـت های مبتنی بـر ارزش خالص 
دارایی  هـا معاملـه می شـوند. صنـدوق کاال مانند سـایر صندوق  های 
سـرمایه گذاری مشـترک، ملـزم بـه انتشـار و اعـالن ارزش  خالـص 

دارایی هـای خـود به صورت دوره ای هسـتند.
وقتـی واحدهـا خریـداری می  شـوند در واقـع کاال سـپرده گذاری 
شـده توسـط یـک شـرکت عامـل خریـداری شـده اسـت. هرواحد 
بیانگـر مقـدار مشـخصی از کاال پایـه صنـدوق اسـت)مثالً  دالر یـا 
یـک مثقـال طال( و قیمـت مبادله  ی واحدها همزمـان با قیمت کاال 
پایـه تغییر می کند. »مشـارکت کننده ی مجـاز« در مقابل واحدهای 
کاال دریافتـی از صنـدوق، کاال مربوطـه را بـه آن واگـذار می  نمایـد. 
ایـن مشـارکت کننـده ی مجـاز، مبـادالت در بـازار ثانویـه  را، که در 
آن سـرمایه گذاران می تواننـد واحدهـای صندوق را خریـد و فروش 

نمایـد، تسـهیل می نماید.
در صـورت تصمیم گیـری شـرکت مدیریـت دارایـی، تـالش بـرای 
مبادلـه ی واحدهـا در بـازار ثانویـه ظـرف مـدت زمانـی کـم پس از 
پایـان دوره عرضـه ی اولیه ی صندوق صورت می گیرد. سـرمایه گذار 
پـس از خریـد واحدهـا، گواهـی دریافـت می نماید که صنـدوق آن 
را صـادر نمـوده و بیانگـر تعـداد واحدهایی اسـت کـه در اختیار وی 
می باشـد، دارایـی پشـتوانه ای صنـدوق نیـز توسـط شـرکت عامـل 
نگهـداری می شـود و مشـارکت کننـدگان مجـاز می تواننـد جهـت 
بازخریـد واحدهـای صندوق به آن مراجعه کننـد. در زمان بازخرید، 
واحدهـای صنـدوق در مقابل دریافـت وجه نقد بازخرید می شـوند.
صنـدوق چنـد روز پـس از پایـان عرضـه ی اولیـه واحدهـای آن به 
یـک صندوق با سـرمایه بـاز تبدیل می شـود. سـرمایه گذار می تواند 
به طـور پیوسـته اقدام بـه خرید و فـروش واحدهای صنـدوق نماید. 
مشـارکت کننـدگان مجـاز و سـرمایه گذاران عمـده می تواننـد در 
هـر روز کاری مسـتقیماً بلوک هایـی از صنـدوق را به شـکل »واحد 
ایجـاد« مبادلـه نمایند. در صورتی  کـه تعداد واحدهای عرضه شـده 

بـرای بازخریـد کم تـر از یک تعداد معین نباشـد، صنـدوق می تواند 
مسـتقیماً اقـدام به بازخریـد واحدهـا از مشـارکت کنندگان مجاز و 

سـرمایه گذاران عمـده کند. 
بـه  حداقـل  اولیـه  عرضـه  دوره  در طـول  تقاضـا  در صورتی کـه 
موردانتظار نرسـد، شـرکت مدیریت دارایی باید وجوه پذیره نویسـی 
جمـع آوری شـده بـرای صنـدوق را بالفاصلـه پـس از خاتمـه دوره 
عرضـه اولیـه یـا، کم تـر از چنـد هفتـه از تاریخ اتمـام عرضـه اولیه، 
بـدون در نظـر گرفتـن هرگونه بهـره ای، اسـترداد نمایـد. در صورت 
عـدم اسـترداد ایـن وجـوه در دوره زمانی مقـرر فوق الذکر، شـرکت 
مدیریـت دارایـی مسـؤولیت پرداخت بهـره وجوه را برعهـده خواهد 

داشت. 
مدیریـت سـرمایه گذاری می توانـد در میـزان حداقـل و حداکثـر و 
روش پذیره نویسـی در صـورت لـزوم، تجدیدنظر کنـد. این تغییرات 
می توانـد پـس از درنظـر گرفتـن عواملـی ماننـد سـاختار هزینـه 
معاملـه، رویه هـای بـازار و .... باشـد که پـس از تصویـب، الزم االجرا 
خواهد بود. واحدهای منتشـره توسـط شـرکت مدیریت دارایی باید 
به حسـاب سـرمایه گذار نـزد شـرکت سـپرده گذاری مرکـزی اوراق 
بهـادار وارد شـود. شـرکت مدیریـت دارایـی تـالش می کنـد طی 5 
روز کاری از تاریـخ دریافـت وجـوه مربوطـه، واحدهـا را به حسـاب 

مالـک مربوطـه وارد کند.
شـکل )2( سـاز و کار صدور و ابطال واحدهای ETC کاالیی را نشان 

دهد.  می 

چرا صندوق کاالیی
صندوق  هـاي کاالیي قابـل معامله در بورس طبق تعریـف، ابزارهاي 
سـرمایه گـذاري هسـتند کـه رونـد قیمتـي یـک شـاخص کاالیي 
پایـه را دنبـال کـرده و ایـن شـاخص می توانـد صرفـاً متشـکل از 
یـک کاالي اساسـي یـا ترکیبـي از مجموعـه کاالهـا نیـز باشـد. اما 
ممکـن اسـت این سـوال مطـرح شـود کـه راه  انـدازی صندوق  های 
کاالیـی در بـورس کاال چـه مزیتی نسـبت به شـرکت  های بازرگانی 

ETC شکل 2. ساز و کار صدور و ابطال واحدهای
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فعـال در حوزه  هـای مختلـف کاالیی دارنـد؟ شـرکت  های بازرگانی 
نیـز بـا خریـد یک یـا دسـته  ای از کاالها و نگهـداری یا فـروش آنها 
اقـدام به کسـب می  کننـد. حال چـه لزومـی دارد کـه صندوق  های 
کاالیـی راه اندازی شـود. در ادامه این گزارش به بررسـی مزیت  های 

صندوق هـای کاالیـی قابـل معاملـه در بـورس می  پردازیم.

تجربه جهانی موفق صندوق  های کاالیی
در  سـال 2003  در  معاملـه  قابـل  کاالیـی  صندوق  هـای  اولیـن 
کشـورهای انگلیـس و اسـترالیا شـروع بـه کار کردنـد. دارایـی پایه 
اولیـن صندوق  هـای کاالیی فلـز گرانبهای طال بود کـه این صندوق 
هـا بـه اختصـار به صنـدوق طال نیـز معـروف شـدند. بـا راه اندازی 
اولیـن صندوق  های کاالیی بسـیاری از کشـورها اقدام بـه راه اندازی 

ایـن گونـه صندوق  هـا کردند. 
بطوریکـه بـا گذشـت حـدود 12 سـال از راه اندازی ایـن صندوق ها 
طیـف وسـیعی از کاالهـا و حجـم زیـادی از سـرمایه جـذب ایـن 
صندوق ها شـده اسـت. این در حالی اسـت که آمار رشـد صندوق-
هـای کاالیـی طبـق پیـش بینی  ها همچنـان ادامـه  دار خواهـد بود. 
تجربـه موفـق جهانی در زمینـه راه انـدازی ETCها نشـان دهنده 
جذابیـت و اهمیت وجود ایـن گونه صندوق  ها برای سـرمایه  گذاران 
فعـال در بازارهـای مالـی می  باشـد. بـا توجـه بـه ایـن نکتـه، وجود 
چنیـن ابـزاری برای توسـعه و رشـد بـازار سـرمایه ایران نیز بسـیار 
ضـروری اسـت. زیرا یکـی از عوامل اصلی توسـعه بازارهای سـرمایه 

افزایـش ابزارهـای مالی قابل معاملـه در این بازارهاسـت. 

امـکان سـرمایه  گذاری فعاالن بـازار سـرمایه در یک 
خاص کاالی 

هماننـد سـهام، اوراق قرضـه و مسـکن، کاالهـا نیز بخـش مهمی از 
دارایـی هـا بـه حسـاب می آیند. 

اضافـه کـردن کاالهـا بـه سـبد سـرمایه گذاری امکان تنوع بخشـی 
بیشـتری بـرای سـرمایه گذاران فراهم می کنـد و می  تواند به کاهش 
نوسـانات سـبد سـرمایه گـذاری منجر شـود. کاالهـا همچنین می 

تواننـد به عنوان سـپری بـرای محافظـت در مقابل تورم باشـند. 
بطور تاریخی کاالها همبسـتگی نسبتا کمی با سـهام و اوراق قرضه 
دارنـد. لذا سـرمایه گـذاران بازارهای مالی همواره بـه دنبال ابزارهای 
مالـی مناسـبی جهـت سـرمایه گذاری در بازارهای کاالیـی بوده اند. 
متاسـفانه ایـن گونـه ابزارهـای مالـی در بـازار سـرمایه ایـران وجود 

ندارد. 
با راه اندازی صندوق های کاالیی در بورس کاالی ایران این امکان برای 
فعاالن بازار سرمایه فراهم می شود که عالوه بر امکان سرمایه گذاری  
در اوراق بهادار مختلف امکان سرمایه  گذاری مستقیم در انواع مختلف 

کاالها را نیز از طریق بازار سرمایه داشته باشند. 
اما حتی اگر سهام شرکت های بازرگردانی در بورس وجود داشته باشد 
باز هم امکان سرمایه گذاری مستقیم روی یک کاالی خاص برای 

فعاالن بازار سرمایه وجود ندارد. 
زیرا شرکت های بازرگانی معموال در همه کاالهای یک بخش فعال 
هستند. به عنوان مثال شرکت بازرگانی فعال در بخش کشاورزی 

یا فلزات اساسی، که هر یک از این بخش ها شامل تعداد زیادی کاال 
می شود. عالوه براین حتی اگر یک شرکت فقط در زمینه یک کاالی 
خاص فعال باشد باز هم نمی توان بیان کرد که سهامداران آن شرکت 

بطور مستقیم در آن کاال سرمایه گذاری کرده اند. 
زیرا تعیین ارزش یک شرکت دارای عوامل و پیچیدگی های زیادی 

است.

امـکان دنبـال کـردن قیمـت یـک کاالی خـاص به 
دقیق صـورت 

همـان طـور که بیان شـد صنـدوق کاالیی روند قیمتـي یک کاالي 
پایـه خاص)یـا دسـته ای از کاالهـا( را به صورت دقیـق دنبال کرده 
و قیمـت واحدهـای سـرمایه  گذاری آن دقیقـا بـر مبنـای قیمـت 
کاالی پایـه آن تغییـر می  کنـد و هیـچ عامـل دیگـری در تعییـن 
قیمـت واحدهـای یـک صنـدوق کاالیـی دخالـت نـدارد. بنابرایـن 
سـرمایه گذاران می  تواننـد بـدون هیـچ دغدغـه  ای و یـا پرداخـت 
سـرمایه  گذاری  خـود  نظـر  مـورد  کاالی  در  اضافـی  هزینه  هـای 
مطمئنـی انجام دهند و تنها ریسـک آنهـا مربوط به تغییرات قیمت 

کاالی پایـه صندوق باشـد. 
در واقع نهاد ناشر صندوق به طور مستقیم بر روي دارایي پایه یا 
قرارداد مشتقه آن کاال یا شاخص سرمایه گذاري مي کند. بنابراین 
انتظار مي رود ارزش سرمایه گذاري پرتفوي هم سو با قیمت دارایي 
پایه افزایش یا کاهش یابد. این ابزار در واقع فرصت هاي سرمایه 

گذاري جدیدي را براي سرمایه گذاران بالقوه به وجود مي  آورد
قیمت سهام شرکت  های تولید کننده یک کاالی خاص، یا انواع کاالها 
در یک بخش، یا شرکت های بازرگانی فعال در کاالها لزوما همانند 

تغییرات قیمت کاال یا کاالهای مربوط به آن شرکت نیست. 
است  تاثیرگذار  قیمت سهام یک شرکت  در  عوامل مختلفی  زیرا 
که یکی از آنها تغییرات قیمت کاالی تولید شده یا خریداری شده 
است. عواملی از قبیل مدیریت شرکت، طرح های توسعه ای شرکت، 
برنامه های آتی شرکت، هزینه های مختلف شرکت و غیره. به کرات 
مشاهده شده است که با افزایش قیمت یک کاالی خاص در بازارهای 
داخلی و جهانی قیمت سهام شرکت های فعال در آن کاال افزایش 

نیافته یا متناسب با آن افزایش نیافته است. 

راه اندازی و انحالل سریع صندوق های کاالیی
صندوق هـای کاالیـی بـه دلیـل ماهیـت آنهـا و هزینه های کـم راه 
اندازی آنها می توانند به سـرعت تشـکیل یا منحل شـوند. در مقابل 
راه انـدازی و انحالل شـرکت های تولیدی و بازرگانی فرایندی بسـیار 
زمانبـر و هزینه بـر اسـت. بنابرایـن اولیـن پیش فـرض در راه انـدازی 
یـک شـرکت فعالیـت مسـتمر و دائمی آن شـرکت اسـت. لـذا این 
شـرکت ها هـم در دوران رونـق و هـم رکـود مجبـور بـه فعالیـت 
هسـتند. امـا در مقابـل صندوق هـای کاالیـی در زمـان رکـود بـازار 
کاالیی می توانند به سـرعت منحل شـوند و هر زمان که خواسـتند 
دوبـاره شـروع بـه فعالیـت نماینـد. در نتیجـه ریسـک آنهـا بـرای 
سـرمایه گذاران کمتـر از شرکت هاسـت و بـازده آنهـا نیـز می توانـد 

بیشـتر باشد. 
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شفاف بودن دارایی و نقدشوندگی باال
کاال یـا کاالهـای پایـه یـک صنـدوق کاالیـی در امیدنامـه آن بـه 
صراحـت قیـد می شـوند و صنـدوق با نسـبت های تعیین شـده در 
امیدنامـه بایـد در کاال یـا کاالهای پایه خـود سـرمایه گذاری نماید. 
بنابرایـن بـرای سـرمایه گذاران کامـال مشـخص اسـت کـه در چـه 
کاالیـی سـرمایه گذاری نموده انـد. همچنین به دلیل تعهدات ناشـر 
و وجـود بازارگـردان واحدهـای صنـدوق بـه راحتی قابل نقدشـدن 
هسـتند. اما در شـرکت های بازرگانی یا تولیدی این گونه شـفافیت 

و اجبـاری وجود نـدارد.  

تکمیل زنجیره ارزش مدیران دارایی در بازار سرمایه
تنوع بخشی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف ابتدایی ترین و 
مهمترین اصل سرمایه گذاری است. مدیران دارایی و سرمایه گذاران 
مواجه  زیادی  محدودیت های  با  مقوله  این  در  ایران  سرمایه  بازار 
به هر دلیلی، سرمایه گذاری  به عنوان مثال فرض کنید،  هستند. 
در بخش فلزات گرانبها، از جمله طال و نقره، باعث افزایش بازدهی 
یک پروتفوی شود اما متاسفانه در حال حاضر امکان سرمایه گذاری 
مستقیم برای مدیران دارایی در کاالها از طریق بازار سرمایه وجود 
ندارد. از آنجاییکه خرید و فروش فیزیکی این کاالها نیز محدودیت ها 
و هزینه ها و مشکالت خاص خود را دارد؛ مدیران دارایی و مشاوران 
سرمایه گذاری چه باید بکنند. حتی اگر امکان خرید و فروش فیزیکی 

نیز وجود داشته باشد به معنی خروج منابع از بازار سرمایه است.
با راه اندازی صندوق های کاالیی امکان سرمایه گذاری مستقیم در 
انواع کاالها به ویژه فلزات گرانبهای طال و نقره و حامل های انرژی، 
که امروزه بخش مهمی از پورتفوی اکثر سرمایه گذاران در کشورهای 
مختلف است، فراهم می شود. بنابراین با راه اندازی این صندوق ها 
زنجیره سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور تکمیل شده و دیگر منابع 
از بازار سرمایه خارج نشده و دغدغده ای از این بابت برای فعاالن بازار 

سرمایه وجود نخواهد داشت. 

جمـع کردن سـرمایه های خـارج از اوراق بهـادار به 
بازار سـرمایه

راه انـدازی صندوق هـای کاالیـی عـالوه براینکـه مانع خـروج منابع 
از بـازار سـرمایه مـی شـود باعـث ورود منابـع خـارج از اوراق بهادار 
بـه بـازار نیـز می شـود. زیـرا بـه دلیـل قانون منـد بـودن و انجـام 
نظارت هـای کافـی و شـفافیت زیـاد در ایـن بـازار سـرمایه گذاران 
حوزه هـای مختلـف کاالیـی، اعـم از خـرد و کالن، که خـارج از بازار 
سـرمایه هسـتند متمایـل بـه ورود بـه این بـازار می شـوند. زیـرا با 
کمتریـن هزینـه و با اطمینان بسـیار زیاد می تواننـد در کاالی مورد 
نظر خود سـرمایه گذاری کـرده و از تغییرات قمیتی کاالی موردنظر 

خـود حداکثـر بازدهی را داشـته باشـند.

جـذب سـرمایه گذاری های تخصصـی کاال بـه بازار 
سرمایه

در حال حاضر به دلیل محدودیت در ابزارهای مالی بازار سرمایه ایران 
بسیاری از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی متخصص در حوزه های 

مختلف کاالیی، بویژه فلزات گرانبها، امکان ورود به بازار سرمایه ایران 
در حوزه تخصصی خود را ندارند. بنابراین این فعاالن یا در بازارهای 
هستند.  فعالیت  به  مشغول  جهانی  بازارهای  در  یا  بورس  خارج 
با راه اندازی صندوق های کاالیی این امکان برای این فعاالن ایجاد 
می شود که تمام یا بخشی از منابع خود را از طریق بازار سرمایه در 
حوزه موردنظر خود سرمایه گذاری نمایند. این موضوع باعث افزایش 

جذابیت و عمق بازار سرمایه می شود. 

راه انـدازی صندوق هـای کاالیـی در بـورس کاالی 
ایـران در آینـده ای نزدیک

چنانکه در بخش های قبل تشریح شد، صندوق های قابل معامله ابزاری 
ابزاری جذاب  مؤثر و کارآمد برای افزایش نقدشوندگی بازار و نیز 
برای سرمایه گذاران هستند. همچنین ساختار صندوق و نهادهای 
فعال در آن، همگی به گونه ای هستند که از نهادهای مالی فعال 
در ایران می توان برای تشکیل این صندوق ها بهره جست که از آن 
جمله می توان به شرکت های کارگزاری، شرکت های تأمین سرمایه، 

شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و بانک های تجاری اشاره کرد.
و  محدودیت ها  از  یکی  سرمایه  بازار  ابزارهای  در  الزم  تنوع  نبود 
گلوگاه های عمده در عدم تعمیق تامین مالی از طریق بازار سرمایه 
می باشد. بی  شک یکی از مهمترین نقش های نهادهای مالی فعال در 
بازار سرمایه به خصوص شرکت های تامین سرمایه کمک به تامین 
مالی بنگاه ها و پروژه ها از طریق ابزارهای تامین مالی متنوع است. 
تقویت و توسعه بازار اولیه در کشوری با شرایط کشورمان نقش قابل 

توجهی در رشد و توسعه اقتصادی ما ایفا خواهد نمود.
از سوی دیگر کمبود تنوع ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در ایران، 
دارند،  پیچیده  چندان  نه  ساختاری  که  را  ابزارهایی  چنین  ایجاد 
اجتناب ناپذیر می نماید. تجربه کشورهای مختلف، حاکی از آن است 
که پس از معرفی این ابزار، رشد چشمگیری یافته اند و مورد توجه 

سرمایه گذاران و سیاست گذاران بازار سرمایه قرار گرفته است. 
همچنین، سرمایه گذاران اوراق بهادار، همواره با مسئله متنوع سازی 
پرتفوی خود از طریق کاالهای مختلف روبرو هستند، سرمایه گذاری 
در این صندوق ها بخشی از این مسائل را حل می کند، چرا که بر 
اساس تجربه کشورهای مختلف، مدیریت این صندوق ها به صورت 
فعال بوده است و کارمزد اندکی نیز بابت این امر دریافت می کنند، 
بنابراین سرمایه گذاران می توانند با هزینه ای اندک از تخصص افراد 

مجرب و حرفه ای در این زمینه بهره جویند.
بر همین اساس بورس کاالی ایران با همکاری شرکت های تامین 
و  به دستورالعمل پذیرش کاال  الحاق چند ماده  سرمایه پیشنهاد 
اوراق بهادار مبتنی بر کاال، مسیر راه اندازی صندوق  های کاالیی در 
کشورمان را آغاز کرد که در پس از تصویب آن در کمیته تدوین 
مقررات سازمان بورس و اوراق  بهادار جهت تصویب به هیئت  مدیره 

سازمان ارجاع شده است. 
بورس کاالی ایران امیدوار است در آینده ای نزدیک و پس از تصویب 
هیئت مدیره سازمان شاهد انتشار این ورقه ی بهادار جدید برای ایجاد 
بستری آسان برای تامین مالی تولیدکنندگان و شفاف و مطمئن برای 

سرمایه گذارن ایجاد نماید.
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میزان تولید سال 94 و بازارهای فروش  
شکری در رابطه با تولیدات رشکت جهان فوالد غرب 
آتی  ماه های  تولید  پیش بینی  با  می گوید:  این گونه 
به نظر می رسد در سال 94 بتوانیم به  بیش از 70 
درصد ظرفیت اسمی در تولید مقاطع طویل فوالدی 
برسیم که البته به دلیل عدم کشش بازار داخلی و 
رکود حاکم بر بازار سعی کرده ایم تولید را متناسب با 

تقاضا نگه داریم.

در  رشکت،  این  محصوالت  از  ازنیمی   بیش  البته 
بازارهای خارجی به فروش می رسند و بقیه در داخل 
کشور عرضه می شوند. در بخش صادرات نیز بازارهای 
درصدد  و  داریم  اختیار  در  را  افغانستان  و  عراق 
گسرتش بازارهای هدف هستیم. این را بگویم که در 
سال 94  توانسیتم بیش از 50 درصد تولیدات مان را 

برای مشرتیان خارجی خود صادر کنیم. 
شکری راجع به مشکالت موجود برای صادرکنندگان 
آگاهی  تجار  و  تولیدکنندگان  مسلامً  افزود:  فوالدی 
دارند که در گذشته به صادرکننده جوائزی پرداخت 
می شد که متاسفانه در سالهای اخیر این جوایز به 

کلی قطع شده است. 
برای  افزوده پرداختی  ارزش  از طرف دیگر، مالیات 
از  صادرات  ارزش  با  متناسب  اولیه  مواد  خرید 
اما  می گردید  مسرتد  مالیاتی  امور  سازمان  طرف 
وجود  با  مالیاتی  امور  سازمان  که  هستیم  شاهد 
شفافیت قانون در اسرتداد مالیات ارزش افزوده به 
صادرکنندگان از انجام رصیح قانون خودداری منوده 
یاد  مالیات  بازپرداخت  برای  ایجاد سدی  و درصدد 
شده برمی آید که مسلامً می تواند تولیدکنندگان را در 

فعالیت صادراتی بی انگیزه کند. 
وی ادامه داد: قطعاً اگر خواهان ارزآوری به داخل 

را  مقاومتی  اقتصاد  اساس  و  اصل  و  کشور هستیم 
تولید صادرات محور می دانیم باید انگیزه های صدور 
امور  سازمان   . کنیم  تقویت  صادرکنندگان  در  کاال 
مالیاتی به طور یکنواخت در همۀ کشور قانون را اجرا 
و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان را تسهیل منایند . 

استراتژی ها و چشم انداز سال 95 
آتی  برنامه های  به  راجع  آخر  در  شکری  جهاندار 
رشکت جهان فوالد غرب می گوید: در آینده سعی ما 
بر این است که زمینه فعالیت خود را توسعه دهیم و 
بازارهای جدیدی را کشف کنیم و مسلامً اگر عوامل 
تشویقی توسط دولت به کار گرفته شود می تواند 
منجر به تالش مضاعف مجموعه هایی مثل ما باشد. 
های  رشته  سایر  با  قیاس  قابل  فوالد  تولیدکنندگان 
تولیدی نیستند زیرا تولید فوالد بسیار رسمایه بر و 
به رسمایه در گردش بسیار باال نیاز دارد. همچنین 
سیستم بانکی باید نگاه ویژه ای به این صنعت داشته 
باشد تا تولیدکنندگان هم در مضیقه مالی قرار نگیرند 
و بدیهی است در صورتی که حامیت دولت از طریق 
سیستم بانکی اعامل شود و از مشوق های الزم بهره 
مند شویم می توانیم در تحقق چشم اندازهای برنامه 

ای دولت مؤثر واقع شویم. 

جهاندار شکری استراتژی سال آینده شرکت جهان فوالد غرب را اعالم کرد:

کشف و دستیابی به 
بازارهای صادراتی جدید  

رشکت مجتمع جهان فوالد غرب از جمله واحدهای 
نورد کشور است که با ظرفیت اسمی تولید ساالنه 
و  ناودانی  نبشی،  تیرآهن،  انواع  تن  300هزار 
با  و  رسید  برداری  بهره  1386به  سال  در  میلگرد؛ 
تولید محصوالت استاندارد خود توانست حضور در 

بازارهای خارجی را نیز تجربه کند. 
برای آشنایی بیشرت با این مجموعه مهندس جهاندار 
شکری عضو هیأت مدیره و مدیریت کارخانه راجع 
فوالدی  مجموعه  این  کار  و  ساز  و  فعالیت ها  به 

بیش تر خواهد گفت که از نظرتان خواهد گذشت:
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اما  می گردید  مسرتد  مالیاتی  امور  سازمان  طرف 
وجود  با  مالیاتی  امور  سازمان  که  هستیم  شاهد 
شفافیت قانون در اسرتداد مالیات ارزش افزوده به 
صادرکنندگان از انجام رصیح قانون خودداری منوده 
یاد  مالیات  بازپرداخت  برای  ایجاد سدی  و درصدد 
شده برمی آید که مسلامً می تواند تولیدکنندگان را در 

فعالیت صادراتی بی انگیزه کند. 
وی ادامه داد: قطعاً اگر خواهان ارزآوری به داخل 

را  مقاومتی  اقتصاد  اساس  و  اصل  و  کشور هستیم 
تولید صادرات محور می دانیم باید انگیزه های صدور 
امور  سازمان   . کنیم  تقویت  صادرکنندگان  در  کاال 
مالیاتی به طور یکنواخت در همۀ کشور قانون را اجرا 
و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان را تسهیل منایند . 

استراتژی ها و چشم انداز سال 95 
آتی  برنامه های  به  راجع  آخر  در  شکری  جهاندار 
رشکت جهان فوالد غرب می گوید: در آینده سعی ما 
بر این است که زمینه فعالیت خود را توسعه دهیم و 
بازارهای جدیدی را کشف کنیم و مسلامً اگر عوامل 
تشویقی توسط دولت به کار گرفته شود می تواند 
منجر به تالش مضاعف مجموعه هایی مثل ما باشد. 
های  رشته  سایر  با  قیاس  قابل  فوالد  تولیدکنندگان 
تولیدی نیستند زیرا تولید فوالد بسیار رسمایه بر و 
به رسمایه در گردش بسیار باال نیاز دارد. همچنین 
سیستم بانکی باید نگاه ویژه ای به این صنعت داشته 
باشد تا تولیدکنندگان هم در مضیقه مالی قرار نگیرند 
و بدیهی است در صورتی که حامیت دولت از طریق 
سیستم بانکی اعامل شود و از مشوق های الزم بهره 
مند شویم می توانیم در تحقق چشم اندازهای برنامه 

ای دولت مؤثر واقع شویم. 

جهاندار شکری استراتژی سال آینده شرکت جهان فوالد غرب را اعالم کرد:

کشف و دستیابی به 
بازارهای صادراتی جدید  

رشکت مجتمع جهان فوالد غرب از جمله واحدهای 
نورد کشور است که با ظرفیت اسمی تولید ساالنه 
و  ناودانی  نبشی،  تیرآهن،  انواع  تن  300هزار 
با  و  رسید  برداری  بهره  1386به  سال  در  میلگرد؛ 
تولید محصوالت استاندارد خود توانست حضور در 

بازارهای خارجی را نیز تجربه کند. 
برای آشنایی بیشرت با این مجموعه مهندس جهاندار 
شکری عضو هیأت مدیره و مدیریت کارخانه راجع 
فوالدی  مجموعه  این  کار  و  ساز  و  فعالیت ها  به 

بیش تر خواهد گفت که از نظرتان خواهد گذشت:
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آتــــــش انتــــظامی 
مدیـــــرعامل رشکت 
دیرگــــــــداز آذر در 
گفت و گو با چیـــالن 
میزان تولید ایـــــــن 
سال  در  را  مجموعه 
تن   6000 حدود   94
گفت:  و  کرد  اعالم 
در سال 94 توانستیم 
که  باشیم  داشته  محصول  تولید  تن   6000 حدود 
قطعات  و  جرم ها  انواع  شامل  تولیدی  محصوالت 

شکل دار مونولیتیک اعم از:

و  • باال  آلومینا  آلومینایی،  ریختنی  های  جرم 
آلومینوسیلیکاتی از نوع پر سیامن، متوسط و 

کم سیامن

قطعات پیش ساخته آلومینایی و آلومینا باال  •
از  مختلف  ابعاد  با  و  خریدار  نقشه  مطابق 
جمله سقف کوره های قوس الکرتیکی، قطعات 

نسوز تاندیش، النس دمش گاز ازت و...

جرم های ریختنی و پاشیدنی آلومینوسیلیکاتی •

جرم های پالستیک آلومینوسیلیکاتی و آلومینایی •

جرم های قلیایی از جمله روکش تاندیش، جرم  •
ریختنی دهانه  و جرم  کوره ها  گرم  تعمیرات 

خروج مذاب

قوس  • های  کوره   EBT و پاتیل  مجرای  ماسه 
الکرتیکی

مالت های آلومینایی و آلومینوسیلیکاتی •

بوده است.
محصوالت  فروش  بازارهای  به  راجع  ادامه  در  وی 
محصوالت  فروش  بازارهای  گفت:  آذر  دیرگداز 
ریخته گری،  صنایع  فوالدی،  صنایع  در  رشکت  این 
صنایع سیامن، صنایع مس و سایر فلزات غیرآهنی، 
بر  در  را  مشابه  حوزه های  سایر  و  پرتوشیمی ها 

می گیرد.
در  آذر  دیرگداز  رشکت  حضور  درباره  انتظامی 
بازارهای بین املللی خاطر نشان کرد: رشکت دیرگداز 
آذر تابحال حضور در بازارهای جهانی و فعالیت های 
کسب  جریان  در  ولی  نکرده،  تجربه  را  صادراتی 
آمادگی برای حضور در این بازارهاست و امیدواریم 
تا از سال آینده شاهد آغاز فعالیت های  صادراتی و 

محصوالت رشکت باشیم.
برنامه های  به  راجع  آذر  دیرگداز  مدیرعامل رشکت 
آن  پی  در  گفت:  و  داد  خرب  نیز  رشکت  آتی  سال 
واحد  در  تولید جدید  آتی خط  در سال  تا  هستیم 
همچنین  کنیم.  اندازی  راه  و  تکمیل  را   2 شامره 
هرچه  بهبود  جهت  رشکت  تحقیقاتی  فعالیت های 
بیشرت تولیدات رشکت در سال آینده با شدت و دقت 

برای  این که  ضمن  داشت.  خواهد  ادامه  بیش تری 
بازاریابی رشکت درصدد  و  فروش  توامنندی  افزایش 
هستیم تا با پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با 
مشرتیان )CRM( که هامهنگ با وب سایت رشکت 
اهداف  این  به  مارکتینگ  دیجیتال  و سیستم  است 

یادشده دست پیدا کنیم. 

انتظامی، مدیرعامل شرکت دیرگداز آذر:

هزینه تعمیرات و نگه داری تجهیزات 
صنعتی در ایران دو برابر سایر 

کشورهاست
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تاریخچه 
رشکت فوالد آناهیتا گیالن )سهامی خاص( در اواخر 
سال 1389 به  واسطه خرید سهام و تغییر کاربری با 
موضوعیت تولید انواع میلگرد ساختامنی )از سایز 
تا 32(، در زمینی به مساحت 20908 مرت مربع   8
اشتغال و خودکفایی در صنعت  ایجاد  با هدف  و 
فوالد، با دریافت مجوز از مراجع ذی صالح به شامره 
ثبت 16174 در اداره ثبت و امالک شهرستان رشت 
سازمان  از  تاسیس،  جواز  اخذ  با  و  رسید  ثبت  به 
صنعت،معدن و تجارت استان گیالن در اواسط سال 
و  فنی  مطالعات  پی  در  اجرائی،  عملیات   ،1390
محاسبات ریالی،آغاز و با خرید ماشین آالت صنعتی 
سال  ابتدای  در  اروپایی  معترب  رشکتهای  از  اصلی 
1391، نصب و راه اندازی آنان توســط متخصــصین 

داخلی انجام شد. 
رسانجام علی رغم کلیه موانع موجود همچون بحران 
اقتصادی و تحریم های دولت های غربی، در اواخر 
سال 1392 تولید آزمایشی این رشکت پس از 2 سال 
این  اندرکاران  دست  دریغ  بی  همکاری  و  تالش 

مجموعه صنعتی آغاز شد. 
با  برداری  بهره  پروانه  توانست  راستا  همین  در 
منظور  به  تن،  هزار   320 سالیانه  تولید  ظرفیت 
تامین بخشی از نیاز داخلی کشور و ایجاد اشتغال 
اخذ  را  نفر  نفر، غیر مستقیم 1300  مستقیم 250 
فرمایی  با ترشیف  تولید رسمی این رشکت  و  مناید 

جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محرتم سازمان 
مســئوالن  دیگر  و  تجـــارت  و  معـــدن  صنعت، 
 1393 ماه  شهریـــور  مراســـمی در  طی  استانی، 

افتتاح گردید.
با  که  است  مفتخر  گیالن  آناهیتا  فوالد  رشکت 
با  و  کارآمد  و  متخصص  نیروهای  از  برخورداری 
توجه به توان تحقیقاتی و آموزشی خود، با استقرار 
سیستم های نوین مدیریت و کنرتل کیفیت، زیر نظر 
مدیریت محرتم عامل به عنوان طرح صنعتی منونه 
اخذ  با  نیز  اکنون  هم  و  شود  شناخته   1391 سال 

نشان استاندارد ملی ایران که گواه تضمین کیفیت 
محـــصوالت خود می باشــد، توانایی تولید میلگرد 
ساختـــامنی منطبق با استـــاندارد ISIRI 3132 را 

دارد.

محصوالت 
و گروه میلگرد عمده و پرمرصف در بازار ایران به 

نام A 2 و 3A مشهور است. 
 GOST  5781 استاندارد  از  برگرفته  نام گذاری  این 
روسیه است و از نظر استاندارد ملی 3132 ایران این 

                                                               معرفی شرکت آناهیتا گیالن                                                         

در سودای حضور در بازارهای بین المللی
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مشخصات عمومی محصوالت: خواص مکانیکی میلگردهای آج دار

وزن و ویژگی هندسی میلگردهای با آج دوکی

به  این میلگردها  نام گذاری منسوخ شده و معادل 
ترتیب آج340 و آج400 است.

مشخصات  نظر  از  باید  استاندارد  میلگرد  یک 
فیزیکی نظیر قطر اسمی و مشخصات هندسی آج 
با  مکانیکی  و خواص  شیمیایی  ترکیب  و همچنین 

استاندارد مطابقت داشته باشد. 
ترکیب شیمیایی هر نوع از میلگرد به سازنده کمک 
خواهد کرد تا با انتخاب شمش با ترکیب صحیح به 
نظر دست  مورد  مکانیکی  با خواص  میلگرد  تولید 

یابد. 
ارتفاع،  نظر  از  آن  هندسی  مشخصات  و  آج  طرح 
گام، پهنا و زاویه آج، در میزان گیرایی میلگرد در بنت 

بسیار حائز اهمیت است. 
خواص مکانیکی میلگرد مانند تنش تسلیم، استحکام 
کششی و درصد ازدیاد طول نسبی در آزمون کشش 

تعیین می گردد. 
تنش تسلیم در واقع حداکرث مقاومت قابل تحمل 
میلگرد است که در اثر بار وارده دچار تغییر فرم 

دامئی منی شود. 
با مالحظه رضیب  مقاومت  این  سازه  در طراحی 
اطمینان اساس و مالک محاسبات و انتخاب نوع و 

قطر میلگرد میباشد. 
تسلیم  تنش  مقدار  مهم  نقش  همین  به  بنا 
که  فوالد  مشخصه  عالئم  در   )400 و  )اعداد340 
نشان دهنده حداقل تنش تسلیم میلگردهای نوع 
مارپیچ و جناغی بر حسب MPa می باشد، استفاده 

شده است. 
معیار  خمش،  آزمون  و  نسبی  طول  ازدیاد  درصد 
میلگرد  بودن  شکننده  یا  و  بودن  پذیر  انعطاف 
می باشد و یک میلگرد باید بتواند از این لحاظ نیز 

انتظارات را برآورده سازد. 
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تاریخچه 
رشکت فوالد آناهیتا گیالن )سهامی خاص( در اواخر 
سال 1389 به  واسطه خرید سهام و تغییر کاربری با 
موضوعیت تولید انواع میلگرد ساختامنی )از سایز 
تا 32(، در زمینی به مساحت 20908 مرت مربع   8
اشتغال و خودکفایی در صنعت  ایجاد  با هدف  و 
فوالد، با دریافت مجوز از مراجع ذی صالح به شامره 
ثبت 16174 در اداره ثبت و امالک شهرستان رشت 
سازمان  از  تاسیس،  جواز  اخذ  با  و  رسید  ثبت  به 
صنعت،معدن و تجارت استان گیالن در اواسط سال 
و  فنی  مطالعات  پی  در  اجرائی،  عملیات   ،1390
محاسبات ریالی،آغاز و با خرید ماشین آالت صنعتی 
سال  ابتدای  در  اروپایی  معترب  رشکتهای  از  اصلی 
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اقتصادی و تحریم های دولت های غربی، در اواخر 
سال 1392 تولید آزمایشی این رشکت پس از 2 سال 
این  اندرکاران  دست  دریغ  بی  همکاری  و  تالش 

مجموعه صنعتی آغاز شد. 
با  برداری  بهره  پروانه  توانست  راستا  همین  در 
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با  و  کارآمد  و  متخصص  نیروهای  از  برخورداری 
توجه به توان تحقیقاتی و آموزشی خود، با استقرار 
سیستم های نوین مدیریت و کنرتل کیفیت، زیر نظر 
مدیریت محرتم عامل به عنوان طرح صنعتی منونه 
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محصوالت 
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                                                               معرفی شرکت آناهیتا گیالن                                                         

در سودای حضور در بازارهای بین المللی
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میلگرد است که در اثر بار وارده دچار تغییر فرم 

دامئی منی شود. 
با مالحظه رضیب  مقاومت  این  سازه  در طراحی 
اطمینان اساس و مالک محاسبات و انتخاب نوع و 

قطر میلگرد میباشد. 
تسلیم  تنش  مقدار  مهم  نقش  همین  به  بنا 
که  فوالد  مشخصه  عالئم  در   )400 و  )اعداد340 
نشان دهنده حداقل تنش تسلیم میلگردهای نوع 
مارپیچ و جناغی بر حسب MPa می باشد، استفاده 

شده است. 
معیار  خمش،  آزمون  و  نسبی  طول  ازدیاد  درصد 
میلگرد  بودن  شکننده  یا  و  بودن  پذیر  انعطاف 
می باشد و یک میلگرد باید بتواند از این لحاظ نیز 

انتظارات را برآورده سازد. 
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خط تولید 
در خط تولید میلگرد از شمش های SP 5 استفاده 
می شود. معموال شمـــش ها در ابــعاد 120×120 ، 
125×125، 140×140، 150×150  می باشند. شمش 
های خریداری شده بعد از تخلیه در انبار شمش و 
از لحاظ ترکیب  انجام آنالیز شیمیایی در صورتیکه 
شیمیایی به تایید واحد کنرتل کیفیت رسیده باشند 
مجوز شارژ به داخل کوره جهت تولید پیدا می کنند. 
عملیات شارژ، توسط میز شارژ اتوماتیک و سیستم 

پورش کوره انجام می گیرد.
بعد از شارژ شمش ها به داخل کوره، پروسه دمادهی 
توسط مشعل دوگانه سوز صورت می پذیرد که در 
را  انرژی الزم  گاز،  با سوخت  حال حارض مشعل ها 
سیستم  توسط  دمادهی  عملیات  می کند.  تولید 
حین  این  در  و  بوده  کنرتل  تحت  کوره  اتوماسیون 
باال  گراد  سانتی  درجه   1250 حدود  تا  کوره  دمای 
می رود، سپس شمش توسط سیستم سیخ کوره خارج 
رافینگ  غلتکهای  به  دشارژ  میز  توسط  و  گردیده 

هدایت می گردد. 
در این قسمت عملیات نورد، بسته به سایز شمش 
مرصفی در سه یا پنج مرحله صورت گرفته و مواد 
هدایــت  میانی  استندهای  به  نظر  مورد  ابعاد  با 

می گردد.
در این مرحله عملیات نورد ادامه پیدا کرده و سطح 
به فراخور  نهایت  مقطع مواد کمرت می گردد و در 
استندهای  در  نورد  پایانی  عملیات  تولیدی  میلگرد 

نهایی صورت می پذیرد. 
تناژ و  به  به توضیح است که جهت دستیابی  الزم 
نهایی محصول  استندهای  در  نورد مطلوب  رسعت 

نمودار فرایند تولید میلگرد

کنترل شمش ورودی از لحاظ آنالیز شیمیایی و شکل ظاهری

شارژ شمش درون کوره و حرارت دهی

نورد و طی چندین مرحله کاهش  به خط  ورود شمش حرارت دیده 
سطح مقطع وآج رانی

کویلج به وسیله ترمکس و افزایش استحکام میلگرد

برش میلگرد به طول تقریبی 26 متر و خنک شدن روی بستر خنک 
کننده

برش میلگرد به طول 12 متر و بسته بندی

کنترل کیفیت محصول نهایی

 و 
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32-28-25-22-20-18 به صورت تک شاخه، 4-16-
12 بصوروت دو شاخه و محصول 8 و 10 به صورت 

چهار شاخه تولید می گردد. 
بعد از پایان عملیات نورد جهت دستیابی به خواص 
مکانیکی میلگرد با استاندارد آج 3A( 420 ( میلگرد 
از دستگاهی به نام ترمکس عبور داده میشود و در 
هنگام خروج، میلگرد خواص مکانیکی مورد نظر را 

بدست می آورد.
کنرتل  تحت  مداوم  صورت  به  تولیدی  میلگردهای 
واحد کنرتل کیفیت بوده و در صورت نزدیک شدن 
کیفیت  و  مکانیکی  خواص  و  )ابعادی  فاکتورها 
ظاهری( به حد هشدار، اقدامات اصالحی الزم توسط 

واحد تولید صورت می پذیرد.
و  بوده  مرت   36 مرتاژ  قیچی  در  اولیه  برش  طول 
میلگردهای رسد شده در قسمت بسرت خنک کاری، 
داده می شود.  برش  به 12 مرت  گیوتین رسد  توسط 
بعد از عملیات برش 12 مرتی و تایید نهایی واحد 
کنرتل کیفیت بندیل ها به وزن 2 تن بسته بندی شده 
و لیبل هایی که مشخصات محصول از قبیل: سایز، 
شامره بندیل، تاریخ تولید، کد شمش مرصفی و غیره 

در آن درج شده است بر روی آن نصب می گردد، 
سپس بندیل های تولید توسط سیستم انتقال عرضی 
جرثقیل  توسط  و  گردیده  منتقل  محصول  انبار  به 
سقفی در قسمتهای جداگانه برای هر محصول دپو 
می گردد و بعد از فروش بارگیری شده و به آدرس 

خریدار ارسال می گردد.

افتخارات 
لوح تقدیر و گواهینامه رشکت در هامیش بین . 1

املللی تجاری و آموزشی ایران و مالزی
از . 2 گیالن  استان   91 سال  منونه  صنعتی  طرح 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن 
لوح تقدیر

لوح تقدیر رشکت در سومین منایشگاه کیفیت . 3
و استاندارد 1393استان گیالن

4 .  ISO 9001 دریافت گواهینامه بین املللی

پیام مدیر عامل؛ مهندس کریم سلیمی 
در  را  عزیزمان  ایران  اقتصادی  و شکوفائی  رشد  ما 
که  باوریم  این  بر  و  می دانیم  آن  صنعت  توسعه 
زیربنا و پایه های توسعه کشور در حفظ منابع ملی 

و اشتغال زایی جوانان برومند آن نهفته است.
لذا با همتی بلند، گامی راسخ و برنامه ریزی هدفمند، 
راه  این  در  تا  برآنیم  و  منوده ایم  جزم  را  خود  عزم 
پرفراز و نشیب طوالنی با بهره گیری بهینه از منابع 
مادی و انسانی بخشی از مسیر توسعه را برای دیگر 

مردان عرصه اقتصادی هموار مناییم.
اهداف آرمــــانی ما دستیابی به مقام نخســـت در 
حضـــور  و  کشور  داخلی  مشرتیان  رضایت  کسب 

موثر در عرصه رقابت های بــین املللی است. 
با استمرار حرکت متعادل در دنیای  تا  قصد داریم 
و  فرصت ها  از  گیری  بهره  و  کار  و  کسب  رقابتی 
جایگاه  خود  تولیدی  ظرفیت های  توسعه  همچنین 
ممتاز و منحرص به فردی را در صنعت فوالد کشور و 

منطقه کسب مناییم.
رسبلندی، عزت ، رفاه و آسایش ایران و ایرانی را از 

خداوند متعال مسئلت داریم.
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خط تولید 
در خط تولید میلگرد از شمش های SP 5 استفاده 
می شود. معموال شمـــش ها در ابــعاد 120×120 ، 
125×125، 140×140، 150×150  می باشند. شمش 
های خریداری شده بعد از تخلیه در انبار شمش و 
از لحاظ ترکیب  انجام آنالیز شیمیایی در صورتیکه 
شیمیایی به تایید واحد کنرتل کیفیت رسیده باشند 
مجوز شارژ به داخل کوره جهت تولید پیدا می کنند. 
عملیات شارژ، توسط میز شارژ اتوماتیک و سیستم 

پورش کوره انجام می گیرد.
بعد از شارژ شمش ها به داخل کوره، پروسه دمادهی 
توسط مشعل دوگانه سوز صورت می پذیرد که در 
را  انرژی الزم  گاز،  با سوخت  حال حارض مشعل ها 
سیستم  توسط  دمادهی  عملیات  می کند.  تولید 
حین  این  در  و  بوده  کنرتل  تحت  کوره  اتوماسیون 
باال  گراد  سانتی  درجه   1250 حدود  تا  کوره  دمای 
می رود، سپس شمش توسط سیستم سیخ کوره خارج 
رافینگ  غلتکهای  به  دشارژ  میز  توسط  و  گردیده 

هدایت می گردد. 
در این قسمت عملیات نورد، بسته به سایز شمش 
مرصفی در سه یا پنج مرحله صورت گرفته و مواد 
هدایــت  میانی  استندهای  به  نظر  مورد  ابعاد  با 

می گردد.
در این مرحله عملیات نورد ادامه پیدا کرده و سطح 
به فراخور  نهایت  مقطع مواد کمرت می گردد و در 
استندهای  در  نورد  پایانی  عملیات  تولیدی  میلگرد 

نهایی صورت می پذیرد. 
تناژ و  به  به توضیح است که جهت دستیابی  الزم 
نهایی محصول  استندهای  در  نورد مطلوب  رسعت 

نمودار فرایند تولید میلگرد

کنترل شمش ورودی از لحاظ آنالیز شیمیایی و شکل ظاهری

شارژ شمش درون کوره و حرارت دهی

نورد و طی چندین مرحله کاهش  به خط  ورود شمش حرارت دیده 
سطح مقطع وآج رانی

کویلج به وسیله ترمکس و افزایش استحکام میلگرد

برش میلگرد به طول تقریبی 26 متر و خنک شدن روی بستر خنک 
کننده

برش میلگرد به طول 12 متر و بسته بندی

کنترل کیفیت محصول نهایی
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32-28-25-22-20-18 به صورت تک شاخه، 4-16-
12 بصوروت دو شاخه و محصول 8 و 10 به صورت 

چهار شاخه تولید می گردد. 
بعد از پایان عملیات نورد جهت دستیابی به خواص 
مکانیکی میلگرد با استاندارد آج 3A( 420 ( میلگرد 
از دستگاهی به نام ترمکس عبور داده میشود و در 
هنگام خروج، میلگرد خواص مکانیکی مورد نظر را 

بدست می آورد.
کنرتل  تحت  مداوم  صورت  به  تولیدی  میلگردهای 
واحد کنرتل کیفیت بوده و در صورت نزدیک شدن 
کیفیت  و  مکانیکی  خواص  و  )ابعادی  فاکتورها 
ظاهری( به حد هشدار، اقدامات اصالحی الزم توسط 

واحد تولید صورت می پذیرد.
و  بوده  مرت   36 مرتاژ  قیچی  در  اولیه  برش  طول 
میلگردهای رسد شده در قسمت بسرت خنک کاری، 
داده می شود.  برش  به 12 مرت  گیوتین رسد  توسط 
بعد از عملیات برش 12 مرتی و تایید نهایی واحد 
کنرتل کیفیت بندیل ها به وزن 2 تن بسته بندی شده 
و لیبل هایی که مشخصات محصول از قبیل: سایز، 
شامره بندیل، تاریخ تولید، کد شمش مرصفی و غیره 

در آن درج شده است بر روی آن نصب می گردد، 
سپس بندیل های تولید توسط سیستم انتقال عرضی 
جرثقیل  توسط  و  گردیده  منتقل  محصول  انبار  به 
سقفی در قسمتهای جداگانه برای هر محصول دپو 
می گردد و بعد از فروش بارگیری شده و به آدرس 

خریدار ارسال می گردد.

افتخارات 
لوح تقدیر و گواهینامه رشکت در هامیش بین . 1

املللی تجاری و آموزشی ایران و مالزی
از . 2 گیالن  استان   91 سال  منونه  صنعتی  طرح 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن 
لوح تقدیر

لوح تقدیر رشکت در سومین منایشگاه کیفیت . 3
و استاندارد 1393استان گیالن

4 .  ISO 9001 دریافت گواهینامه بین املللی

پیام مدیر عامل؛ مهندس کریم سلیمی 
در  را  عزیزمان  ایران  اقتصادی  و شکوفائی  رشد  ما 
که  باوریم  این  بر  و  می دانیم  آن  صنعت  توسعه 
زیربنا و پایه های توسعه کشور در حفظ منابع ملی 

و اشتغال زایی جوانان برومند آن نهفته است.
لذا با همتی بلند، گامی راسخ و برنامه ریزی هدفمند، 
راه  این  در  تا  برآنیم  و  منوده ایم  جزم  را  خود  عزم 
پرفراز و نشیب طوالنی با بهره گیری بهینه از منابع 
مادی و انسانی بخشی از مسیر توسعه را برای دیگر 

مردان عرصه اقتصادی هموار مناییم.
اهداف آرمــــانی ما دستیابی به مقام نخســـت در 
حضـــور  و  کشور  داخلی  مشرتیان  رضایت  کسب 

موثر در عرصه رقابت های بــین املللی است. 
با استمرار حرکت متعادل در دنیای  تا  قصد داریم 
و  فرصت ها  از  گیری  بهره  و  کار  و  کسب  رقابتی 
جایگاه  خود  تولیدی  ظرفیت های  توسعه  همچنین 
ممتاز و منحرص به فردی را در صنعت فوالد کشور و 

منطقه کسب مناییم.
رسبلندی، عزت ، رفاه و آسایش ایران و ایرانی را از 

خداوند متعال مسئلت داریم.
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مصاحبه با مدیرعامل شرکت توسعه صنایع 
نفت و گاز سرو:

اشاره:
در حــال حاضر در حدود 14.8% از فوالد کل کشــور توســط 
کاتالیســت های ایرانی تولید می شــود، یعنی بیش از 2/3 
میلیون تن فوالد در ســال توســط کاتالیســت هــای ایرانی 
تولید می گردد. شــرکت دانش بنیان توسعه صنایع نفت و 
گاز ســرو با تولید کاتالیست های ایرانی توانسته است یکی 
از محصوالت استراتژیک و مهم صنایع فوالد را بومی سازی 
کند. محصولی که در ریفورمرهای فوالد مبارکه و خوزستان 
به طور موفقیت آمیزی بارگذاری شد و پیش بینی می گردد 
که نیاز کشــور به کاتالیســت های خارجــی در آینده نزدیک 

برطرف خواهد شد. 
در همین خصوص با آقای مهندس امیر هومن کریمی وثیق، 
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان مصاحبه ای انجام داده ایم 
که گفته های شــنیدنی ایشــان از نظرتان خواهد گذشــت:

• پیمان مرادی

جنـاب کریمی، شـرکت نفـت و گاز سـرو با چه 
کاتالیسـتی  بارگـذاری  خصـوص  در  شـرکت هایی 
همـکاری داشـته اسـت و ایـن همـکاری چگونـه آغـاز 

شده است؟
بـا سـام، در واقـع  فعالیـت شـرکت نفت و گاز سـرو از سـال 83 و 
بـا تاش هـای مسـتمر آقـای دکتر دیـدری و تیـم فنی ایشـان و با 
تحقیـق و آزمایـش بـر روی فرآینـد GTL )تبدیـل مسـتقیم گاز به 
فرآورده هـای نفتـی( شـروع شـد و از آنجا کـه فرآینـد GTL نیز نیاز 
بـه عملیـات کاتالیـزوری دارد، به همین خاطر فعالیت این شـرکت 

وارد فضای کاتالیسـتی می شـود. 
پـس از مدتـی نخسـتین موفقیت کاتالیسـتی شـرکت نفـت و گاز 
سـرو در حوزه صنایع پاالیشـگاهی و پتروشـیمی به ثمر نشست که 
بـا حمایت هـای آقای نعمـت زاده، اولیـن بارگذاری کاتالیسـت های 
ریفورمینـگ اولیـه با بخار آب در سـال 85 و در پتروشـیمی شـیراز 
انجـام می شـود. بعـد از یـک سـال و بـا توجـه بـه موفقیـت ایـن 
بارگذاری، قراردادی 5 سـاله بین شرکت سرو و شرکت ملی پاالیش 
و پخـش فـرآورده هـای نفتـی ایران بـا هدف رفـع نیاز کاتالیسـت 
ریفرمینـگ اولیـه با بخـار پاالیشـگاه های کشـور منعقد می شـود. 
در همین سـال شـرکت فوالد خوزسـتان پیشـنهاد همکاری جهت 
بومی سـازی کاتالیسـت های احیا مسـتقیم آهن را به این شـرکت 
ارائـه نمـود و از آنجایی کـه ایـن نـوع از کاتالیسـت ها، شـباهت 
زیـادی بـا کاتالیسـت های مصرفی در صنایع پتروشـیمی داشـتند، 
این شـرکت توانسـت بـا تولید ایـن نوع از کاتالیسـت در سـال 86، 
اولیـن بارگـذاری آزمایشـی را انجـام دهـد. طبیعتـاً اولیـن پـروژه 
بارگـذاری نمی توانـد کیفیـت مـورد نظـر را داشـته باشـد و در آن 
زمـان تنهـا حـدود 50 درصـد از کارایـی تحقـق یافـت. بـه همین 
خاطـر بـا تحقیقـات بیش تـر و بـا تاش هـای مسـتمر در نهایـت 
شـرکت سـرو توانسـت حدود یک سـال بعد شـرایط بهتری و با 85 
درصـد بازدهـی، بارگـذاری دوم خود در فوالد خوزسـتان را به انجام 
برسـاند و مجـدد با انجـام اصاحاتی در محصـول و بارگذاری جدید 
توانسـت به نتیجه مطلوب طرفین دسـت پیدا کند و سـطح کیفی 
محصـوالت شـرکت سـرو مشـابه نمونه هـای خارجـی شـود. البته 
ناگفتـه نمانـد که نـگاه مثبت فوالد خوزسـتان و مدیریـت وقت آن 
یعنی آقای مهندس شـریفی، در این مسـیر تاثیر به سـزایی داشت. 
پـس از این دوره و با کسـب تاییدیـه از بارگذاری های صورت گرفته، 
ایـن بـار در سـال 87  و در مجتمـع فـوالد مبارکـه نسـل جدیدی 
از محصـوالت ایـن شـرکت بارگـذاری  می شـود که خوشـبختانه با 
نـگاه دلسـوزانه مدیران و کارشناسـان فنی فـوالد مبارکه و تعامات 
مناسـب بین آن شـرکت و شرکت نفت و گاز سـرو، بارگذاری نتایج 
خوبـی بـه همراه داشـت. پس از ایـن موفقیت ها در سـال 91 اولین 
قـرارداد بـا شـرکت فـوالد مبارکه منعقـد می گـردد و در سـال 92 
بارگـذاری اصلـی بـا موفقیـت انجـام مـی شـود و اولیـن ریفورمـر 
مبارکـه با کاتالیسـت های 100 درصـد ایرانی انجام می شـود که در 

مقایسـه بـا نمونه هـای خارجی بازدهی بهتری داشـته اسـت. 
و همین طـور بـه دنبـال نتایـج خوبـی کـه از ایـن اقـدام به دسـت 
می آیـد، شـرکت فـوالد خوزسـتان اعتمـاد دیگـری به کاتالیسـت 
تولیـد داخـل مـی نمایـد و یکـی از ریفرمرهـای احیـای خـود را به 
صـورت کامـل بـا کاتالیسـت هـای تولیدی ایـن شـرکت بارگذاری 
می نمایـد و مجـدد مجتمـع فـوالد مبارکـه اصفهـان نیـز ریفرمـر 
دیگـر خـود را بـا نسـل جدیـدی از کاتالیسـت هـای تولیـدی این 

حــمایــت از
 شرکت های دانش 
بنــیان داخلی، 
مصداق اقــتصاد 
مقاومتــی است
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شـرکت در ماه گذشـته بارگـذاری می نماید به طـوری که می توان 
گفـت در حـال حاضـر بالـغ بـر %14/8 از کل فوالد کشـور توسـط 
کاتالیسـت های داخلـی تولید می گـردد یعنی حـدود 2/3 میلیون 
تـن فـوالد در سـال؛ کـه امیدواریـم با توجه بـه کیفیـت باالیی که 
محصوالت این شـرکت نسـبت بـه نمونه خارجـی دارنـد، در آینده 
نزدیـک بتوانیـم در ایـن زمینـه بـه خودکفایـی کامـل دسـت پیدا 
کنیـم. در اینجـا جـا دارد بـه نـگاه ملی آقای دکتر سـبحانی اشـاره 

نماییـم کـه به نیـروی متخصـص ایرانی اعتقـاد کاملـی دارند.
چـه ویژگـــی هایی کاتالیـــست های سـرو را 

نسبت به نمونه های خارجی بارزتر می کند؟
ویژگـی اصلـی کاتالیسـت های بـا کیفیت این اسـت که اسـتحکام 
باالیی داشـته باشـند و میزان خوردشـدگی و شکسـتگی خود را تا 
سـطح ممکـن پاییـن نگـه دارنـد، در واقـع هـر چقدر بتوان سـطح 
فرسـایش و شکسـتگی محصـول را بـه زمـان باالتـری سـوق داد، 
محصـول بـا کیفیـت تـر خواهد بـود. امـا محصـول بی کیفیـت در 
زمـان کوتا ه تـری خـرد و زودتـر ته نشـین و خاک می شـود و باعث 
افـت فشـار گاز در ریفورمـر خواهد شـد. یکی دیگـر از ویژگی های 
محصوالت سـرو سـطح ویژه ای اسـت که در خود دارند، یعنی نحوه 
ترکیب بلورهای موجود در کاتالیسـت در شـرایط بسـیار مناسب در 
ارتبـاط بـا ملکول هـای گاز بـوده و بازدهـی را بهبود دهنـد. ویژگی 
دیگـر مقدار افـت گاز متان باقـی مانده در خروجی ریفرمرها اسـت 
کـه بـه واسـطه عملکرد کاتالیسـت ها به دسـت مـی آیـد. این رقم 
هرچـه پاییـن تر باشـد زمـان بازدهی کاتالیسـت را بیش تـر خواهد 
کـرد. اینهـا المان هایـی اسـت کـه کاتالیسـت های سـرو را برتـر از 

محصـوالت خارجی کرده اسـت. 
از سـوی دیگـر هـم از نظـر قیمتی و هـم از نظر کیفیـت و بازدهی 
کاتالیسـت های سـرو شـرایط بهتری نسـبت به نمونه هـای خارجی 
دارنـد. کاتالیسـت قلـب فرآینـد تولید فـوالد اسـت و شـاید از نظر 
ارزش ریالـی کمتـر از نیـم درصـد قیمت تمام شـده محصـوالت را 
در بـر داشـته باشـد، اما کاتالیسـت تاثیر زیـادی در میـزان بازدهی 
و میـزان تولیـد خواهـد داشـت. در واقـع افـت کاتالیسـت ریسـک 
اقتصـادی واحـد را در پـی خواهـد داشـت به گونه ای که شـاید طی 
5 سـال رقـم باالیـی ضرر یا سـود متوجه واحد بشـود. بـرای همین 
بیش تریـن سـعی مـا بـر ایـن بـوده و هسـت کـه از نظـر اقتصادی 

لطمـه ای به تولیدکننده نرسـد. 
از نگاهـی بـه نظـرم مهم تریـن نکته ای کـه در این شـرکت دانش 
بنیـان وجـود دارد، خدماتـی اسـت کـه در بارگـذاری و پـس از 
بارگـذاری انجـام مـی شـود که تیمی حرفـه ای و مجـرب به صورت 
مسـتمر بـا حضـور در عملیـات بارگـذاری، راه انـدازی و همچنیـن 
در طـول فعالیـت واحـد، عملیـات را نظـارت مـی نمایند تـا از بروز 
کوچک ترین مشـکلی مانند افت کیفیـت و کمیت تولید جلوگیری 
نمایند. طبعا چنین مسـئله  ای برای مصرف کننده بسـیار اطمینان 
بخـش خواهـد بـود و این مزیتی اسـت کـه در محصـوالت خارجی 

وجود نـدارد. 
چه انتظاری از تولیدکنندگان ایرانی دارید؟

جالب است بدانید که در همان زمانی که قرار بود نخستین محموله 
برای مجتمع فوالد مبارکه بارگذاری شود نمونه مشابه خارجی هم 
وجود داشت ولی با فرصتی که مدیران مبارکه در اختیار شرکت سرو 

قرار دادند توانستیم شرایط خوبی را رقم بزنیم.

به جرات می توان گفت که شرکت های فوالد مبارکه و خوزستان 
الگوی خوبی برای مفهوم اقتصاد مقاومتی بوده اند و با همراهی و 
همکاری و در شرایطی که حتی در زمان قبل از تحریم ها، مشکلی 
در تامین کاتالیست وجود نداشت به کاتالیست ایرانی و یک شرکت 
دانش بنیان اعتماد کردند و جواب این اعتماد را هم گرفتند. اعتمادی 
که لحظه به لحظه شکل گرفت و نتیجه اش هم این شد که کاتالیست 
و هم هزینه  زمان  ایرانی می گیرند که هم در  از شرکتی  را  خود 

صرفه جویی خواهند کرد. 
از طرفی سعی ما هم بر این است که مسئولیت پذیر و متعهد باشیم و 
کاالیی تولید کنیم که با کیفیت باشد و بازدهی مناسبی داشته باشد. 
البته باید نگاه ویژه مدیران را هم باید لحاظ کنیم همانطور که مدیران 
مبارکه و خوزستان به بومی سازی معتقد بودند و در این راستا هم 

حرکت می کنند. 
چـرا بـا وجـود کیفیـت بهتـر و هزینـه پایین تـر 
تولیدکننـدگان دیگـر فـوالد بـه سـمت شـرکت های 

کاتالیست ساز داخلی نمی آیند؟
واقعـا نمـی دانـم دلیلـش چیسـت و بهتـر اسـت ایـن سـئوال از 
سـایر تولیدکننـدگان فـوالدی پرسـیده شـود. وقتـی محصولی که 
هـم کیفیـت و قیمـت خوبـی دارد و هم شـرایط تحویلـش بهتر از 
نمونه هـای خارجـی اسـت و مهم تر از همه شـرکت تولید کننده آن 
پـس از بارگـذاری، محصـول را سـاپورت و گارانتی می نمایـد،  چرا 
نبایـد مـورد اسـتفاده قرار بگیـرد؟ وقتی همـه این ویژگی هـا را در 
کاتالیسـت داخلـی وجود دارد، اسـتفاده از محصـول خارجی دلیلی 

نمی تواند داشـته باشـد. 
شـاید بخاطر فضای تخصصی و دانشـی بودن کاتالیست هاسـت که 
نـگاه  مدیـران را بـه خود جلب نمی کنـد و نا آگاهی موجـود در این 
فضـا شـرایط را به سـود تولیدکنندگان خارجی سـوق مـی دهد. به 
همین خاطر، در همین راسـتا این شـرکت دانش بنیـان تاکنون10 
دوره سـمینار آموزشـی بـرای آگاهی کارشناسـان و مدیـران صنایع 
فـوالد و پتروشـیمی از علـم کاتالیسـت، برگـزار نموده اسـت و این 
مسـیر همچنـان ادامـه خواهـد داشـت. در واقـع سـعی مان بـر این 
بـوده تا این سـمینارها را به گونـه ای برگزار کنیم تا همه از شـرایط 

محصوالت تولیدی شـرکت سـرو بهره مند شـوند. 
معتقدم که باالخره روزی فرا خواهد رسـید تا بقیه عزیزان و مدیران 
فوالدی به سـمت شـرکت های دانش بنیان ایرانی مانند سـرو روی 
بیاورنـد و اسـتفاده از محصـول ایرانـی باعـث مـی شـود تا سـعی و 
تاش مـان بیش تـر شـود تـا کیفیـت خـود را بـاز هـم ارتقـا دهیم. 
اهـداف و اسـتراتژی های آتـی شـرکت سـرو 

چیست؟
هدف مـان ایـن اسـت که تولیداتمـان را انبوه، مسـتمر و با کیفیت تر 
کنیـم. در حـال حاضـر نیز به حـدود 95 درصد از این هدف دسـت 
پیـدا کرده ایـم و بـا اینکه نیاز کشـور در حدود 500 تـا 550 تن در 
سـال اسـت ظرفیت تولید شـرکت نفت و گاز سـرو در حدود 750 
تـن اسـت. ایـن بدیـن معناسـت کـه کل نیاز کاتالیسـت کشـور را 

می توانیـم پوشـش دهیم.
در پایـان از تمامـی زحمـات شـما و همکاران محترمتان در نشـریه 
گرانقدر چیان تشکر و قدردانی می نمایم و توفیق و سامتی تمامی 
عزیزان و بزرگان صنعت فوالد کشـور را از خداوند متعال خواسـتارم 
و امیدوارم سـالی پر برکت در انتظار این صنعت اسـتراتژیک باشـد.
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شـرکت در ماه گذشـته بارگـذاری می نماید به طـوری که می توان 
گفـت در حـال حاضـر بالـغ بـر %14/8 از کل فوالد کشـور توسـط 
کاتالیسـت های داخلـی تولید می گـردد یعنی حـدود 2/3 میلیون 
تـن فـوالد در سـال؛ کـه امیدواریـم با توجه بـه کیفیـت باالیی که 
محصوالت این شـرکت نسـبت بـه نمونه خارجـی دارنـد، در آینده 
نزدیـک بتوانیـم در ایـن زمینـه بـه خودکفایـی کامـل دسـت پیدا 
کنیـم. در اینجـا جـا دارد بـه نـگاه ملی آقای دکتر سـبحانی اشـاره 

نماییـم کـه به نیـروی متخصـص ایرانی اعتقـاد کاملـی دارند.
چـه ویژگـــی هایی کاتالیـــست های سـرو را 

نسبت به نمونه های خارجی بارزتر می کند؟
ویژگـی اصلـی کاتالیسـت های بـا کیفیت این اسـت که اسـتحکام 
باالیی داشـته باشـند و میزان خوردشـدگی و شکسـتگی خود را تا 
سـطح ممکـن پاییـن نگـه دارنـد، در واقـع هـر چقدر بتوان سـطح 
فرسـایش و شکسـتگی محصـول را بـه زمـان باالتـری سـوق داد، 
محصـول بـا کیفیـت تـر خواهد بـود. امـا محصـول بی کیفیـت در 
زمـان کوتا ه تـری خـرد و زودتـر ته نشـین و خاک می شـود و باعث 
افـت فشـار گاز در ریفورمـر خواهد شـد. یکی دیگـر از ویژگی های 
محصوالت سـرو سـطح ویژه ای اسـت که در خود دارند، یعنی نحوه 
ترکیب بلورهای موجود در کاتالیسـت در شـرایط بسـیار مناسب در 
ارتبـاط بـا ملکول هـای گاز بـوده و بازدهـی را بهبود دهنـد. ویژگی 
دیگـر مقدار افـت گاز متان باقـی مانده در خروجی ریفرمرها اسـت 
کـه بـه واسـطه عملکرد کاتالیسـت ها به دسـت مـی آیـد. این رقم 
هرچـه پاییـن تر باشـد زمـان بازدهی کاتالیسـت را بیش تـر خواهد 
کـرد. اینهـا المان هایـی اسـت کـه کاتالیسـت های سـرو را برتـر از 

محصـوالت خارجی کرده اسـت. 
از سـوی دیگـر هـم از نظـر قیمتی و هـم از نظر کیفیـت و بازدهی 
کاتالیسـت های سـرو شـرایط بهتری نسـبت به نمونه هـای خارجی 
دارنـد. کاتالیسـت قلـب فرآینـد تولید فـوالد اسـت و شـاید از نظر 
ارزش ریالـی کمتـر از نیـم درصـد قیمت تمام شـده محصـوالت را 
در بـر داشـته باشـد، اما کاتالیسـت تاثیر زیـادی در میـزان بازدهی 
و میـزان تولیـد خواهـد داشـت. در واقـع افـت کاتالیسـت ریسـک 
اقتصـادی واحـد را در پـی خواهـد داشـت به گونه ای که شـاید طی 
5 سـال رقـم باالیـی ضرر یا سـود متوجه واحد بشـود. بـرای همین 
بیش تریـن سـعی مـا بـر ایـن بـوده و هسـت کـه از نظـر اقتصادی 

لطمـه ای به تولیدکننده نرسـد. 
از نگاهـی بـه نظـرم مهم تریـن نکته ای کـه در این شـرکت دانش 
بنیـان وجـود دارد، خدماتـی اسـت کـه در بارگـذاری و پـس از 
بارگـذاری انجـام مـی شـود که تیمی حرفـه ای و مجـرب به صورت 
مسـتمر بـا حضـور در عملیـات بارگـذاری، راه انـدازی و همچنیـن 
در طـول فعالیـت واحـد، عملیـات را نظـارت مـی نمایند تـا از بروز 
کوچک ترین مشـکلی مانند افت کیفیـت و کمیت تولید جلوگیری 
نمایند. طبعا چنین مسـئله  ای برای مصرف کننده بسـیار اطمینان 
بخـش خواهـد بـود و این مزیتی اسـت کـه در محصـوالت خارجی 

وجود نـدارد. 
چه انتظاری از تولیدکنندگان ایرانی دارید؟

جالب است بدانید که در همان زمانی که قرار بود نخستین محموله 
برای مجتمع فوالد مبارکه بارگذاری شود نمونه مشابه خارجی هم 
وجود داشت ولی با فرصتی که مدیران مبارکه در اختیار شرکت سرو 

قرار دادند توانستیم شرایط خوبی را رقم بزنیم.

به جرات می توان گفت که شرکت های فوالد مبارکه و خوزستان 
الگوی خوبی برای مفهوم اقتصاد مقاومتی بوده اند و با همراهی و 
همکاری و در شرایطی که حتی در زمان قبل از تحریم ها، مشکلی 
در تامین کاتالیست وجود نداشت به کاتالیست ایرانی و یک شرکت 
دانش بنیان اعتماد کردند و جواب این اعتماد را هم گرفتند. اعتمادی 
که لحظه به لحظه شکل گرفت و نتیجه اش هم این شد که کاتالیست 
و هم هزینه  زمان  ایرانی می گیرند که هم در  از شرکتی  را  خود 

صرفه جویی خواهند کرد. 
از طرفی سعی ما هم بر این است که مسئولیت پذیر و متعهد باشیم و 
کاالیی تولید کنیم که با کیفیت باشد و بازدهی مناسبی داشته باشد. 
البته باید نگاه ویژه مدیران را هم باید لحاظ کنیم همانطور که مدیران 
مبارکه و خوزستان به بومی سازی معتقد بودند و در این راستا هم 

حرکت می کنند. 
چـرا بـا وجـود کیفیـت بهتـر و هزینـه پایین تـر 
تولیدکننـدگان دیگـر فـوالد بـه سـمت شـرکت های 

کاتالیست ساز داخلی نمی آیند؟
واقعـا نمـی دانـم دلیلـش چیسـت و بهتـر اسـت ایـن سـئوال از 
سـایر تولیدکننـدگان فـوالدی پرسـیده شـود. وقتـی محصولی که 
هـم کیفیـت و قیمـت خوبـی دارد و هم شـرایط تحویلـش بهتر از 
نمونه هـای خارجـی اسـت و مهم تر از همه شـرکت تولید کننده آن 
پـس از بارگـذاری، محصـول را سـاپورت و گارانتی می نمایـد،  چرا 
نبایـد مـورد اسـتفاده قرار بگیـرد؟ وقتی همـه این ویژگی هـا را در 
کاتالیسـت داخلـی وجود دارد، اسـتفاده از محصـول خارجی دلیلی 

نمی تواند داشـته باشـد. 
شـاید بخاطر فضای تخصصی و دانشـی بودن کاتالیست هاسـت که 
نـگاه  مدیـران را بـه خود جلب نمی کنـد و نا آگاهی موجـود در این 
فضـا شـرایط را به سـود تولیدکنندگان خارجی سـوق مـی دهد. به 
همین خاطر، در همین راسـتا این شـرکت دانش بنیـان تاکنون10 
دوره سـمینار آموزشـی بـرای آگاهی کارشناسـان و مدیـران صنایع 
فـوالد و پتروشـیمی از علـم کاتالیسـت، برگـزار نموده اسـت و این 
مسـیر همچنـان ادامـه خواهـد داشـت. در واقـع سـعی مان بـر این 
بـوده تا این سـمینارها را به گونـه ای برگزار کنیم تا همه از شـرایط 

محصوالت تولیدی شـرکت سـرو بهره مند شـوند. 
معتقدم که باالخره روزی فرا خواهد رسـید تا بقیه عزیزان و مدیران 
فوالدی به سـمت شـرکت های دانش بنیان ایرانی مانند سـرو روی 
بیاورنـد و اسـتفاده از محصـول ایرانـی باعـث مـی شـود تا سـعی و 
تاش مـان بیش تـر شـود تـا کیفیـت خـود را بـاز هـم ارتقـا دهیم. 
اهـداف و اسـتراتژی های آتـی شـرکت سـرو 

چیست؟
هدف مـان ایـن اسـت که تولیداتمـان را انبوه، مسـتمر و با کیفیت تر 
کنیـم. در حـال حاضـر نیز به حـدود 95 درصد از این هدف دسـت 
پیـدا کرده ایـم و بـا اینکه نیاز کشـور در حدود 500 تـا 550 تن در 
سـال اسـت ظرفیت تولید شـرکت نفت و گاز سـرو در حدود 750 
تـن اسـت. ایـن بدیـن معناسـت کـه کل نیاز کاتالیسـت کشـور را 

می توانیـم پوشـش دهیم.
در پایـان از تمامـی زحمـات شـما و همکاران محترمتان در نشـریه 
گرانقدر چیان تشکر و قدردانی می نمایم و توفیق و سامتی تمامی 
عزیزان و بزرگان صنعت فوالد کشـور را از خداوند متعال خواسـتارم 
و امیدوارم سـالی پر برکت در انتظار این صنعت اسـتراتژیک باشـد.
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A  هم زمـان بـا ایـام مبـارک دهــــه فجـر، ریــــفرمر شـماره 
شـرکت فوالد مبـــارکه اصـــــفهان، با کاتالیـــست های ایرانی 

گردید.     بارگـذاری 
شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهان از سـال 1387 با تحقیـق و انجام 
تسـت های میدانـی توانسـت عملکـرد کاتالیسـت های ایرانـی را 
بهبـود بخشـد. ایـن موفقیـت از مسـیر همـکاری شـرکت فـوالد 
مبارکـه اصفهـان و شـرکت فـوالد خوزسـتان بـا شـرکت دانـش 

بنیـان نفـت و گاز سـرو صـورت پذیرفته اسـت. 
شـرکت فـوالد مبارکه اصفهـان به عنـوان بزرگتریـن تولیدکننده 
فـوالد در خاورمیانـه شناختهمی شـود کـه بالـغ بـر 50 درصد از 

تولیـد فـوالد کشـور را در کارنامه خـود دارد. 
بـه واسـطه تولیدات شـرکت فوالد مبارکـه اصفهـان، رتبه جهانی 
ایـران در سـال گذشـته میالدی از 16 بـه 14 ارتقاء پیـدا نمود. 

تولیـدات ایـن مجتمـع بـه واسـطه 8 ریفرمر سـری 800 و 3 مگا 
ریفرمـر سـری 1600 صورتمی پذیرد. 

گندله در شـرکت های فوالدسـازی در شـرایط عملیاتـی خاص و 
در حضـور کاتالیسـت های احیا مسـتقیم آهن بـه محصول میانی 
آهـن اسـفنجی تبدیل می شـود که عمـاًل تولید آن بـدون حضور 

کاتالیسـت، نشـدنی تلقی می گردد.
شـرکت فـوالد مبارکـه بـه عنـوان طالیـه دار امـر بومـی سـازی 
صنعـت فـوالد کشـور تـا کنـون بیـش از 99/6 درصـد از مـواد 

مصرفـی مـورد نیـاز خـود را بومـی سـازی نمـوده اســـت. 
کاتالیسـت بـه نوعـی قلـب واحدهـای ریفرمـری صنعـت فـوالد 
شـناخته می شـود کـه تـا چنـد سـال گذشـته در کنـار الکتـرود 
و کمپرسـور، بـه عنـوان یکـی از سـه گلـوگاه اساسـی شـناخته  
می شـد کـه بـه واسـطه شـرکت های خارجـی تامینمی گردید و 

موفقیتـی در بومـی سـازی آن حاصـل نشـده بـود.
در ایـن بیـن با اعالم آمادگی شـرکت دانش بنیان توسـعه صنایع 
نفـت و گاز سـرو، مسـیر بومی سـازی این محصـول مصرفی آغاز 
گردید، به طوری که در کمتر از 5 سـال یکی از اسـتراتژیک ترین 
محصـوالت بومی سـازی شـده و بـازار مصرفی با قدمتـی بیش از 
30 سـال و حجـم مالـی حـدود 200 میلیـون دالری از انحصـار 

شـرکت های هنـدی و اروپایـی در آمد. 
در سـال 1392 نخسـتین ریفرمـر فوالدی کشـور بـه حجم 120 
هـزار لیتـر بـا کاتالیسـت های ایرانـی در شـرکت فـوالد مبارکـه 

اصفهـان )واحـد B احیـا( بارگـذاری گردید. 
شـایان ذکـر اسـت کـه دانـش فنـی ایـن محصـوالت بـه صورت 
100% ایرانـی و بـه پشـتوانه دو دهه تالش مسـتمر دانشـمندان 

ایرانـی بـه دسـت آمد.
 B نتایـج حاصـل از دو سـال بارگـذاری ایـن محصـول در واحـد
احیـا مسـتقیم شـرکت فـوالد مبارکه اصفهـان، نشـان از کیفیت 
رقابتـی ایـن مـواد بـا نمونـه خارجـی رامی دهـد، بـه طـوری که 
نتایـج حاصـل شـده از آن منجر به بارگــــذاری دومیـن ریفرمر 
کشـور در مهر ماه سـال جاری در شــــرکت فــــوالد خوزستان 

)واحـد 3 احیا( گـــردید. 
در ایـن نوبـت نسـل دوم کاتالیسـت های تولیـد شـده توسـط 
شـرکت دانـش بنیـان نفـت و گاز سـرو بـه حجـم 90 هـزار لیتر 

به پشتوانه دانش ایرانی، 
مسیــر بومی سـازی 
کاتالیست های احیــا 
مستقیم آهن تداوم یافت
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A  هم زمـان بـا ایـام مبـارک دهــــه فجـر، ریــــفرمر شـماره 
شـرکت فوالد مبـــارکه اصـــــفهان، با کاتالیـــست های ایرانی 

گردید.     بارگـذاری 
شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهان از سـال 1387 با تحقیـق و انجام 
تسـت های میدانـی توانسـت عملکـرد کاتالیسـت های ایرانـی را 
بهبـود بخشـد. ایـن موفقیـت از مسـیر همـکاری شـرکت فـوالد 
مبارکـه اصفهـان و شـرکت فـوالد خوزسـتان بـا شـرکت دانـش 

بنیـان نفـت و گاز سـرو صـورت پذیرفته اسـت. 
شـرکت فـوالد مبارکه اصفهـان به عنـوان بزرگتریـن تولیدکننده 
فـوالد در خاورمیانـه شناختهمی شـود کـه بالـغ بـر 50 درصد از 

تولیـد فـوالد کشـور را در کارنامه خـود دارد. 
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گندله در شـرکت های فوالدسـازی در شـرایط عملیاتـی خاص و 
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آهـن اسـفنجی تبدیل می شـود که عمـاًل تولید آن بـدون حضور 

کاتالیسـت، نشـدنی تلقی می گردد.
شـرکت فـوالد مبارکـه بـه عنـوان طالیـه دار امـر بومـی سـازی 
صنعـت فـوالد کشـور تـا کنـون بیـش از 99/6 درصـد از مـواد 
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و کمپرسـور، بـه عنـوان یکـی از سـه گلـوگاه اساسـی شـناخته  
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موفقیتـی در بومـی سـازی آن حاصـل نشـده بـود.
در ایـن بیـن با اعالم آمادگی شـرکت دانش بنیان توسـعه صنایع 
نفـت و گاز سـرو، مسـیر بومی سـازی این محصـول مصرفی آغاز 
گردید، به طوری که در کمتر از 5 سـال یکی از اسـتراتژیک ترین 
محصـوالت بومی سـازی شـده و بـازار مصرفی با قدمتـی بیش از 
30 سـال و حجـم مالـی حـدود 200 میلیـون دالری از انحصـار 

شـرکت های هنـدی و اروپایـی در آمد. 
در سـال 1392 نخسـتین ریفرمـر فوالدی کشـور بـه حجم 120 
هـزار لیتـر بـا کاتالیسـت های ایرانـی در شـرکت فـوالد مبارکـه 

اصفهـان )واحـد B احیـا( بارگـذاری گردید. 
شـایان ذکـر اسـت کـه دانـش فنـی ایـن محصـوالت بـه صورت 
100% ایرانـی و بـه پشـتوانه دو دهه تالش مسـتمر دانشـمندان 

ایرانـی بـه دسـت آمد.
 B نتایـج حاصـل از دو سـال بارگـذاری ایـن محصـول در واحـد
احیـا مسـتقیم شـرکت فـوالد مبارکه اصفهـان، نشـان از کیفیت 
رقابتـی ایـن مـواد بـا نمونـه خارجـی رامی دهـد، بـه طـوری که 
نتایـج حاصـل شـده از آن منجر به بارگــــذاری دومیـن ریفرمر 
کشـور در مهر ماه سـال جاری در شــــرکت فــــوالد خوزستان 

)واحـد 3 احیا( گـــردید. 
در ایـن نوبـت نسـل دوم کاتالیسـت های تولیـد شـده توسـط 
شـرکت دانـش بنیـان نفـت و گاز سـرو بـه حجـم 90 هـزار لیتر 
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مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان عنوان کرد:

تولیـد کاتالیسـت هـا و قطعات 
شرکت های  توسـط  فوالد  صنایع 

دانـش بنیان

بهـرام سـبحانی در ایـن خصـوص گفـت: خیلـی از تجهیزاتـی 
کـه پیـش از ایـن در داخل سـاخته نمی شـد، در حـال حاضر 

توسـط شـرکت های دانـش بنیـان در حـال تولید اسـت. 
شـرکت های صنعتـی بـرای تولیـد بهینـه و موفقیـت در بـازار 
می بایسـت ضمـن توجـه بـه نیازهـای مشـتری، در ارتقـای 
کیفیـت محصـوالت تولیــــدی و نیـز کاهــــش قیمت تمام 
شـده آن بکوشـند و ایـن مهم تنها بـا بهره گیــــری از دانش 

و فنـاوری میــــسر خواهـد بود.
 چراکـه تبدیـل دانـش به فنـاوری و نیـز فناوری بـه محصول، 
ارزش افـزوده باالیـی بـه همـراه دارد کهمی تواند ضمن کاهش 
هزینه هـای تـــولید، افزایــــش فـروش بـه همـراه داشـــته 

باشد. 
از ایـن رومی بایسـت شـرکت های صنعتی و بنگاه هـای بزرگ 
اقتصـادی در اولیـن گام بـه سـمت توسـعه همکاری بـا مراکز 
دانشـگاهی و پژوهشـی و نیز شـرکت های دانش بنیان حرکت 
کننـد و در مرحلـه بعـد زمینـه دانـش بنیـان شـدن مجموعه 

خـود را به وجـود بیاورند. 
تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه تـوان رقابـت پذیـری خـود را 
حفـظ کـرده و قــــادر بـه حضــــور در بازارهـای جهانـی 

خواهنـد بـود.
متاسـفانه در حـال حاضـر بسـیاری از صنایـع کــــشور مـا 

مصــــرف کننـده قطعـات و تجهیـزات خارجـی هسـتند و 
همچنان با فناوری هــــای چند دهــــه پیِش جهـان به تولید 

مـــی پردازند. 
ایـن موضـوع عـالوه بـر اینکـه محصـوالت تولیـدی آنهـا را از 
مزیـت کمتـری برخـوردار کـرده، به دلیـل بهـره وری پایین به 
ویـژه در مصـرف انرژی، هزینه هـای تولیدشـان را افزایش داده 
اسـت. امـا چنانچـه این صنایـع از همـکاری مراکز دانشـگاهی 
و شـرکت های دانـش بنیـان بهـره بگیرنـد و بـا مشـارکت این 
نهادهـا بـه تولیـد بپردازنـد، قطعـا بـر ایـن مشـکالت فائـق 

شـد. خواهند 
مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکه اصفهان با اشـاره به همکاری 
ایـن مجموعـه صنعتـی بـا شـرکت های دانـش بنیـان و مراکز 
دانشـگاهی گفـت: مـا خودمـان یـک کارخانه تولیدی هسـتیم 
امـا بـا شـرکت های دانـش بنیـان قراردادهـای متعـددی در 

زمینه هـای مختلـف منعقـد کردیم. 
همچنیـن بـا بخـش پژوهشـی بسـیاری از دانشـگاه هـا و نیـز 
شـهرک های علمـی و تحقیقاتـی بـرای توسـعه فعالیت هـای 

دانـش بنیـان قراردادهـای بـاز داریم.
وی در پاسـخ به این پرسـش کـه آیا از همکاری با دانشـگاه ها 
و شـرکت های دانـش بنیان، دسـتاوردی هم حاصـل کرده اید؟ 
تصریـح کـرد: بلـه. خیلـی از موادی کـه پیش از ایـن در داخل 
سـاخته نمی شـد مثـل انـواع کاتالیسـت هایی کـه در صنعت 
فـوالد کاربـرد دارد، در حـال حاضـر توســـط شــــرکت های 

دانش بنیان در حال تولیــــد اسـت. 
حتـی بسـیاری از قطعـات مـورد نیـاز صنعـت فـوالد کـه در 
بخـش بـرق یا دیگـر بخـش هـا مـورد اسـتفاده قرارمی گیرد، 
توسـط این شـرکت ها طراحی و سـاخته شـده و ما از آن بهره 

می کنیم.    بـرداری 

بارگـذاری گردیـد. 
بـه موازات آن، سـومین ریفرمر کشـور همزمان با دومین سـالروز 
بارگـذاری نخسـتین ریفمر فوالدی کشـور و دهه مبـارک فجر، با 
نسـل سـوم کاتالیسـت های تولید داخـل در واحد  احیا مسـتقیم 
شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان در بهمـن مـاه امسـال بـه حجم 

حـدود 115 هـزار لیتر  بارگـذاری گردید. 
از  نوبـت  ایـن  در  شـده  بارگـذاری  و  تولیـدی  کاتالیسـت های 
اسـتحکام، سـطح ویـژه و کیفیت باالتـری برخوردار اسـت و  این 

موفقیـت مهـر تاییـد دیگـری بـر تـوان دانـش داخلـی می باشـد 
بـه طـوری کـه پیـش بینیمی گــــردد بـا ادامـه ایـن مسـیر 
بتـــوان شـاهد خودکفایـی این محصول اسـتراتژیک و باز شـدن 

دروازه هـای صــــادرات آن باشـیم.
ایـن محصـول اسـتراتژیک در حال حاضـر از بـازار مصرفی حدود 
500 هزار لیتری در سـال برخوردار اسـت که با افتتاح طرح های 
فـوالدی کشـور این عدد بـه 850 هزار لیتر افزایـش خواهد یافت 

کـه حجم مالی حداقل 8 میلیون دالری را دارامی باشــــد.
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اسـتراتژی کاهـش هزینه هـای تولیـد 

  علیرضا عکاف زاده
مدیرعامل صنایع فوالد کرمان

در بخش اول  این نوشتار که در شماره های قبل منتشر شد،  مهمترین عوامل موثر در افزایش هزینه ها مورد بررسی 
قرار گرفت و انواع هزینه هایی که باید در فرآیند اجرای استراتژی کاهش هزینه های تولید مورد توجه قرار بگیرد، بیان 
گردید. در بخش دوم که پیش روی شماست،  استراتژی کاهش هزینه های تولید با نگاه به مفهوم سازمان یادگیرنده از 

نظر خواهد گذشت و دالیل شکست درکاهش هزینه ها هم تشریح خواهد شد.  
94

استراتژی کاهش هزینه و سازمان یادگیرنده 
سـازمان یادگیرنده چه نوع سازمانی است؟ چگـونه می شود یک 
سازمان را یادگیرنده کرد و چه موانعی در مسیر یـادگیری یک 
سـازمان وجوددارد؟ اگرکاهش هـزینه را از جنس یادگیری تلقی 
کنیم، به نظر می رسد که این  نگاه های مـایوسانه کار را خـراب 

تر می کند. ما دراینجا بر دغدغه یابی تاکید داریم. 
دغـدغه یابی دو ویژگی اصـلی دارد. به بیان دیگر اصـالح مدل 
های ذهنی مدیران در دغدغه یابی با دو مولفه اصلی باید انـجام 
شود: درک فاصله و عزم و امید به بهبود. یعنی اگر ما فاصله ای 
را درک کردیم و فهمیدیم که درآن با مولفه های کیفیت فاصله 
آدمی  مثل  منجر شد  ناامیدی  و  یاس  به  فاصله  این  اگر  داریم، 
هستیم که شب امتحان فرا رسیده و استرس هم پیداکرده است. 
وکاتر  داریم.  نیاز  مثبت  اضطراب  یک  به  ما  ادگارشاین  گفته  به 
می گوید ما به سیستم هایمان باید تنش های خالق وارد کـنیم، 
ناامیدی  و  یاس  از  و  ایجاد  مثبـت  اضطراب  درمدیرانمـان  بایـد 
فاصـله.  درک  یعنـی  این ها  همـه  عبارت دیگر  به  کنیم.  پرهیز 
بر این اساس بعضی از مدیران به تدریج می فهمند که از خود 

شیفتگی و از حصار باورهای غلط ذهنی خارج شده اند.
در ویژگی دیگر یعنی عزم به بهبود به این نتیجه می رسیم که باید 
کار را از جاهایی که می توانیم انجام بدهیم شروع کنیم. خیلی 
از کارها هست که ما نمی توانیم انجام دهیم. نباید انرژی خود را 
صرف مسائلی بکنیم که نمی توانیم آنها را حل کنیم چون اتفاق 
خاصی نمی افتد. ولی باید ببینیم مسائلی که می توانیم آنها را حل 

کنیم کدامند
سه نکته است که درسازمان یادگیرنده باید مورد توجه قرار بگیرد 
نکات  این  شکل بگیرد.  عوامل  این  روی  سازمان  کلی  هدف  و 

عـبارتند از عوامل استـراتژیک، مالی وکیفیت. به عقیده کاپالن 
این  و  است  درخت  یک  میوه  سازمان  یک  مالی  دستاوردهای 
درخت ساقه و ریشه دارد. براساس این رویکرد سازمان را باید از 
چهار دیدگاه مورد بـررسی قرارداد: دیدگاه مالی، دیدگاه مشتری، 
دیدگاه فرآیندهای داخلی و دیدگاه رشد و یادگیری. یعنی اگر می 
خواهید به نتایج مـفید مالی برسید، سازمان شـما باید یادگیرنده 
باشد، نگاه افراد درست باشد  و فرآیندها باید مدیریت شود. باید 
توجه کرد که هزینه یک مـتغیر درون زاست یعنی ناشی از فعل و 
انفعاالت درونی سیستم شماست و متغیری نیست که بتوان آن را 
از بیرون کم کرد. بنابراین بـیش آز آنکه نـگران هـزینه عوامــل 
یـادگیری سـازمان ها  نـگران  باید  باشیم،  تولیـد  نـهاده های  و 
باشیــم. سازمان یادگیرنده می تواند با نهاده بسیار گران تر هم 
ارزش های فوق العاده ای برای مشتری بیافریند و رقابت کند و 

سودآور باشد.
بنـابراین ما هرچه بتـوانیم سازمان ها را یادگیرنده تر کنـیم ، هم 
ارباب رجـوع و مـشتری فراهم می شود و هم  ارزش مورد نظر 
هزینه ها کاهش پیدا می کند. هیچ کدام از هزینه های گذشته 
تعیین کننده این نیست که در آتیه مسیر حرکت هزینه های ما 
چه می شود. روند و مـسیر هزینـه های ما در آینده بـستگی به 
این دارد که چـقدر آنها را راهبـری و مدیریت کنیم. با استـفاده از 
نـگرش ها و بـاورها و سـاز وکـارهای جـدید و با عــزم و اراده و 
امیـــد به بهــبودی می توان هــزینـه ها را به میزان چشمگیری 

کاهش داد.
مــدیریت وکاهش هزینه ها یعنی شناسـایی و اقـدام برای حذف 
اتـالف هـا درسـازمان . وقتـی نهضـت کاهـش هزینـه را شـروع 
می کـــنیم تـازه خالقیـــت هـا و نوآوری هـای کارکنـان به کار 

تحلیل و مقاله

)بخش دوم(



95

مـی افتـد. برگـزاری دوره هـای آمـوزش آشنــایی بـا مدیریـت 
هزینـه مـی توانـد در ایـن زمینـه بسـیار مفید باشـد. بایـد توجه 
داشـت کـه تغییـرات به هیچ وجـه باعث کاهـش کیفیت خدمات 
وکارکرد پرسنل نشود. با استــقبال از پیـــشنهادهایی که کامـال 
اجــرایی بوده و در عیــن حال به کیفـیت لطمـه نزند خــالقیت 
و نـــوآوری در بین کارکنان سـازمان فوران کرده وکاهش هزینه 

ها مشـهود می شـود
از  ها  سازمان  تحول  روند  که  است  این  دیگر  تاکید  قابل  نکته 
بگیرد  قرار  این مسیر  در  زودتر  مدیریت می گذرد. هر سازمانی 
و خود را متحول کند افزایش سودآوری خواهد داشت. عالوه بر 
این منابع مالی برای پرداخت پاداش به کارکـنان هم افزایش پیدا 
از طریق  افزایش سودآوری  و  پیشرفت  مسیر  بنابراین  کند.  می 
مدیریت وکاهش هزینه ها است. اگر برخی از فعــالیت های فاقد 
ارزش افـزایی را حــذف کنیـم مــمکن است چند نفر بــیکار 
شوند ولی آنها به سمــت کارهایی می روند که ارزش زا اســت 
و باعث افزایش درآمــدشان می شود و از این طریق سطح درآمد 

ملی کشور باال می رود.
انداز  چشم  و  آرمان  شما  اتکای  قابل  و  بادوام  مزیت  مهمترین 
زمانی  دوره  طی یک  سازمان  یک  توانمندی  و  مزیت  شماست. 
پـدید می آید و قطــعا از ابتدا این گونه نبوده است. مسلما در 
حال حاضر بسیاری از سازمان های کشور در مقایسه با سازمان ها 
و نهادهای پیشرفته مزیت رقابتی و توانمندی قابل اتکایی ندارند 
اما مثل بنگاه های کشورهای دیگر موسسات ما می توانند طی 
یک فرآیند و دوره زمانی برای خودشان مزیت و توانمندی رقابتی 

خلق و ایجاد کنند.
یـــکی از روش هـــای اصــلی تولید مــحصوالت و خدمات کم 
هـــزینه و رقابــتی اجرای دقیق و جدی مدیریت هزینه وکاهش 
هزینـه هـا اسـت.  نقطـه شـروع از همـان هزینـه هایی اسـت که 
شـما بـرآن مدیریـت مـی کنیـد. ایـن مثـل یک مـوج بـه تامین 
کننـدگان مختلـف بسـط پیـدا مـی کنـد تـا جایـی کـه شـما به 
هزینـه هـای محیطـی و مدیریـت و کاهـش آنهـا خواهید رسـید 
.خالصـه کالم اینکـه نبایـد نگـران تبعـات اجـــتماعی کاهـش 
هزینـه باشـیم. تمـام آثـار آن مثـــبت اسـت و در واقـع مدیریت 
و راهبـری هزینـه مسـیری به سـوی پیـــشرفت و موفقیت بنگاه 

هـای اقتصادی کل کشـور ماسـت.
وقتی سازمــان خالق و یادگیــرنده باشد، روی مــحیط داخلی 
سازمان هم تاثـیر می گذارد. اگر سعی ما بر جلب مشــارکت باشد 
می توانیم هزینه ها را کاهــش دهیم.گاهی در بخش کاهش هزینه 
نیز علی رغم هزینه های زیادی که برای کاهش هزینه متــحمل 
می شـویم، به علت صحیح اجرا نکردن استـراتژی نه تنها هــزینه 
هارا کاهش نمی دهیم بلکه هزینه اضافی را نیز تحمیل می کنیم. 
دربسیاری از سازمان ها ترکیبی از کاهش هزینه ها و گسترش 

خدمات به مشتریان برای فعالیت بلندمدت ضروری است.
موارد  از  بسیاری  در  هزینه  کاهش  استراتژی  در  دالیل شکست 

کاهش هزینه ها به شکست منجر می شود. دالیل متعددی برای 
شکست ها وجود دارد که از رایج ترین آنها می توان این موارد را 

بیان کرد:
پایبـند نبودن مدیران درسطوح ارشد و میانی به استراتژی کاهش 
تعهدی  هزینه  استراتژی کاهش  قبال  در  که  درصورتی  هزینه. 
وجود نداشته باشد، مدیران وکارکنان به آن به عنوان یک دغدغه 

زودگذر نگاه می کنند. 
مسئله دیگری که وجود دارد، عدم شناخت عوامل کاهش هزینه 
به طور مناسب است. واقعا کدام یک ازهزینه ها را بایدکاهش داد؟ 
تمرکز براین نکته که باید کارکنان شرکت کاهش یابد بدون توجه 
ارائه می دهند، بدون توجه به نقش حیاتی  به خدماتی که آنها 
آن افراد در نیل به اهداف سازمان مسلما سازمان را دچار مشکل 
خواهد کرد. کاهش هزینه موفق نیاز به روشی دارد تا عوامل قابل 
ارزش  فاقد  به نحو مناسب شناسایی کند، عواملی که  را  کاهش 

افزوده باشند.
فعالیت های  غالبا  از کاهش هزینه هاست،  هنگامی که صحبت 
پشتیبانی )هزینه های غیرمستقیم( مورد توجه قرار می گیرند. 
یابند  کاهش  موفق  طور  به  غیرمستقیم  های  هزینه  آنکه  برای 
که  را  خدماتی  اهمیت  تا  دارند  مناسب  رویکردی  اتخاذ  به  نیاز 
هر بخش پشتیبانی براستراتژی واحد تجاری وآینده دارد تعیین 
بخش  در  را  سربار  مدیریت،  تا  شود  می  مسئله باعث  این  کند. 
های غیرحیاتی کاهش دهد و منابع را به سوی زمینه های کلیدی 

هدایت نماید.
نبـود معیـار مناسـب بـرای انـدازه گیری میـزان موفقیـت اجرای 
اسـتراتژی کاهـش هزینـه، از عوامـل دیگـری اسـت کـه باعـث 
شکسـت اسـتراتژی کاهـش هزینـه مـی شـود. اصـوال مدیـران 
سـعی مـی کننـد تـا عملکرد خـود را همـوار نشـان دهنـد و این 
مسـئله درهمـه سـطوح مدیریـت دیـده می شـود. مدیران ارشـد 
در مقابـل سـهامداران با هموارکردن سـود عملکرد خـود را هموار 
نشـان مـی دهنـد و مدیـران سـطح میانـی نیـز بـا دسـتیابی بـه 
ارقـام بودجه عملکـرد خـود را همـوار مـی کننـد. هنگامـی کـه 
معیارهـای انـدازه گیری مناسـب نباشـند در آن صـورت به ظاهر 
به اهـداف کاهـش هزینه دسـت یافتـه اند امـا درکنـار آن هزینه 
هـای دیگـری بر شـرکت تحمیل شـده اسـت. مقبولیت نداشـتن 
اسـتراتژی کاهش هزینه در بین افراد سـازمان نیز از عوامل دیگر 
شکسـت اسـت. وقتـی بـه صورت ناگهانـی مزایایی قطع شـده یا 
افرادی اخراج شـوند، مسـئولیت پذیری افراد بـرای کاهش هزینه 

سـازمان کم می شـود
شکل دادن به وجدان سازمانی که به ریخت و پاش ها و اتالف ها 

توجه کند نکته مهمی در فرآیندکاهش هزینه ها است. در
سطح سازمان مدیریت هزینه قدم اول است که در دو دیدگاه 

صرفه جویی به عنوان یک بینش و دید استراتژیک که
 همان اصالح روابط، ساختارها و الگوی فکری و 

رفتاری است، باید مدنظر قرار گیرد.
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مقدمه
با توجه به رشد تصاعدی نیاز جهان به فوالد به عنوان مهمترین ماده 
اولیه ساخت و ساز، تولید جهانی فوالد نیز رشدی تصاعدی پیدا کرده 
و تنها طی 12 سال گذشته به حدود 45 درصد رسیده است و  با 
توجه به اینکه مصرف انرژی در این صنعت حدود 8 درصد از مصرف 
کل انرژی جهان را شامل می شود، لذا صرفه جویی در مصرف انرژی 
بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. با وجود کاهش 50 درصدی 
مصرف انرژی برای تولید هر تن فوالد در کشورهای پیشرفته طی 35 
سال گذشته، موضوع کاهش مصرف انرژی در صنعت فوالد کشور از 
بدو آغاز، به دالیل مختلف به ویژه به دلیل ارزانی حامل های انرژی 
در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به سهم حداقل 
20 درصدی انرژی در قیمت تمام شده فوالد از یک طرف و اجرای 
طرح هدفمند سازی یارانه ها و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی 
از طرف دیگر، موضوع کاهش مصرف انرژی در صنعت فوالد ایران 
موضوعی حیاتی به نظر می رسد، در این مقاله نیز سعی شده است 
الکتریکی در کوره های قوس  انرژی  تاثیر گذار بر مصرف  عوامل 
بررسی و ارتباط هر یک از آن پارامترها را با مصرف انرژی الکتریکی 

با رسم نمودار نمایش داده شود.
روش تحقیق

انرژی  تاثیر گذار بر مصرف  با تغییر عوامل مهم  در این نوشتار، 
الکتریکی، میزان تغییرات ایجاد شده در  مصرف انرژی ثبت و با 
رسم نمودار نمایش داده شده است. در مقاله زیر تاثیر عواملی از 
جمله آنالیز آهن اسفنجی، اکسیژن مصرفی، دمای تخلیه مذاب، 
مصرف آهک و دولومیت، زمان توقفات، زمان عملیات، توان ورودی، 
تناژ تخلیه و فشار کوره بر مصرف انرژی الکتریکی در کوره ها مورد 
بین مصرف  ایجاد شده  روابط  است، سپس  قرار گرفته  بررسی  
انرژی الکتریکی با تغییر هر یک از پارامترهای ذکر شده در باال را 

به صورت نمودار نمایش داده شده است. بررسی های مذکور در 
کوره های 180 تنی قوس الکتریکی فوالد هرمزگان با ترانسفرماتور 
120 مگا ولت آمپر و تناژ تخلیه 120تن بر اساس شارژ 100٪ آهن 

اسفنجی انجام شده است. 

نتایج و بحث
آنالیز آهن اسفنجی مصرفی. 1

با توجه به اینکه کوره های قوس فوالد هرمزگان بر اساس رژیم 
شارژ 95٪ آهن اسفنجی و 5٪ قراضه طراحی شده است، آنالیز 
آهن اسفنجی نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری بر روی پارامترهای 
فرایندی کوره های قوس دارد، یکی از پارامترهایی که به شدت 
انرژی  تاثیر می گذارد،  بر روی آن  آنالیز آهن اسفنجی مصرفی 
تاثیر  بهتر  بررسی  باشد. جهت  مصرفی در کوره های قوس می 
آنالیز آهن اسفنجی بر مصرف انرژی الکتریکی در کوره قوس، سه 
عامل متالیزاسیون، کربن و گانگ در آهن اسفنجی به صورت مجزا  

مورد بررسی قرار گرفت.
1-1 رابطه میزان متالیزاسیون در آهن اسفنجی با مصرف 

انرژی الکتریکی در کوره قوس 
متالیزاسیون نسبت آهن فلزی )آهن خالص( به آهن کل )آهن 
خالص + آهن اکسیدی( می باشد؛ هر چه متالیزاسیون باالتر باشد 
آهن فلزی به آهن کل نزدیک تر شده و میزان آهن به صورت 
اکسیدی کاهش خواهد یافت و در نتیجه آهن کمتری به صورت 
ترکیب با اکسیژن وارد کوره های قوس خواهد شد. هر چه میزان 
آهن اکسیدی در آهن اسفنجی دریافتی بیشتر باشد نیاز به شارژ 
اکسیدی می  آهن  احیا  و  اکسیژن  بیشتر کربن جهت سوزاندن 
انرژی  اینکه این واکنش گرما گیر است به  با توجه به  باشد که 
الکتریکی بیشتری نیاز می باشد. از طرفی به دلیل اینکه میزان 

عوامل موثر بر کاهش مصرف انرژی  
در کوره های قوس الکتریکی 

مطالعه: فوالد هرمزگان

با توجه به شرایط حاکم بر بازار و کاهش قیمت محصوالت فوالدی، کاهش قیمت تمام شده محصوالت به استراتژی مهم تولیدکنندگان 
فوالد تبدیل شــده است. با توجه به هزینه مصرف انرژی در قیمت تمام شــده محصوالت فوالدی در این مقاله سعی شده به بررسی 
عوامل تاثیر گذار بر مصرف انرژی الکتریکی در کوره های قوس الکتریکی پرداخته شود. در این گزارش با تغییر عوامل مهم تاثیر گذار 
بر مصرف انرژی الکتریکی، میزان تغییرات ایجاد شــده در  مصرف انرژی کوره های قوس الکتریکی فوالد هرمزگان محاسبه و با رسم 
نمودار نمایش داده شــده است. در مقاله زیر تاثیر عواملی از جمله آنالیز آهن اسفنجی، اکسیژن مصرفی، دمای تخلیه مذاب، مصرف 
آهک و دولومیت، زمان توقفات، زمان عملیات، توان ورودی، تناژ تخلیه و فشار کوره در  مصرف انرژی الکتریکی کوره های قوس  مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

  احسان رسولی
مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید فوالد هرمزگان

FeO در سرباره تولیدی بیشتر می شود راندمان مواد کاهش یافته، 
در نتیجه جهت  تکمیل تناژ مورد نظر، نیاز به شارژ مواد بیشتری 
انرژی جهت ذوب مواد اضافی  باشد به همین دلیل مصرف  می 
افزایش خواهد یافت. همان گونه که در گراف شماره)1( مشاهده 
می فرمایید با  افزایش 1درصد متالیزاسیون در آهن اسفنجی های 
مصرفی، میزان انرژی مصرفی در کوره ها 20 کیلو وات ساعت بر 

تن کاهش یافت.

نمودار شماره1: رابطه مصرف انرژی الکتریکی و متالیزاسیون آهن اسفنجی 
مصرفی در کوره قوس

1-2 رابطه میزان گانگ اسیدی در آهن اسفنجی با 
مصرف انرژی الکتریکی در کوره قوس

اسفنجی های مصرفی، گانگ های  پارامتر مهم در آهن  دومین 
های  گانگ  میزان  افزایش   .)Al2O3  ,SiO2( باشد  می  اسیدی 
اسیدی تاثیرات نامطلوبی بر روی پارامترهای تولیدی کوره قوس 
اسیدی  های  گانگ  افزایش  که   بدین صورت  گذاشت،  خواهند 
باعث کاهش راندمان مواد فلزی و کاهش آهن کل در اسفنجی 
ارسالی خواهد شد؛ در نتیجه مصرف اسفنجی به ازای هر تن مذاب 
افزایش خواهد یافت. از طرفی جهت تامین بازیسیته می بایست 
مصرف آهک و دولومیت در کوره ها افزایش یابد که جهت ذوب 
آهک و دولومیت و آهن اسفنجی به انرژی شیمیایی  بیشتری نیاز 
می باشد.  در گراف شماره )2( مشاهده می شود که با افزایش 
0.5٪ گانگ های اسیدی، مصرف انرژی الکتریکی 18 کیلو وات 

ساعت به ازای هر تن مذاب افزایش یافته است.

نمودار شماره 2: رابطه مصرف انرژی الکتریکی و درصد گانگ های اسیدی آهن 
اسفنجی مصرفی

1-3 رابطه میزان کربن  در آهن اسفنجی با مصرف 
انرژی الکتریکی در کوره قوس

سومین عامل مهم در آنالیز شیمیایی آهن اسفنجی، کربن موجود 
مصرف  میزان  به  بستگی  کربن  میزان  معموال  باشد.  می  آن  در 
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در نتیجه جهت  تکمیل تناژ مورد نظر، نیاز به شارژ مواد بیشتری 
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مصرفی، میزان انرژی مصرفی در کوره ها 20 کیلو وات ساعت بر 

تن کاهش یافت.

نمودار شماره1: رابطه مصرف انرژی الکتریکی و متالیزاسیون آهن اسفنجی 
مصرفی در کوره قوس
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اسیدی  های  گانگ  افزایش  که   بدین صورت  گذاشت،  خواهند 
باعث کاهش راندمان مواد فلزی و کاهش آهن کل در اسفنجی 
ارسالی خواهد شد؛ در نتیجه مصرف اسفنجی به ازای هر تن مذاب 
افزایش خواهد یافت. از طرفی جهت تامین بازیسیته می بایست 
مصرف آهک و دولومیت در کوره ها افزایش یابد که جهت ذوب 
آهک و دولومیت و آهن اسفنجی به انرژی شیمیایی  بیشتری نیاز 
می باشد.  در گراف شماره )2( مشاهده می شود که با افزایش 
0.5٪ گانگ های اسیدی، مصرف انرژی الکتریکی 18 کیلو وات 
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اسفنجی مصرفی

1-3 رابطه میزان کربن  در آهن اسفنجی با مصرف 
انرژی الکتریکی در کوره قوس

سومین عامل مهم در آنالیز شیمیایی آهن اسفنجی، کربن موجود 
مصرف  میزان  به  بستگی  کربن  میزان  معموال  باشد.  می  آن  در 

اکسیژن، نرخ شارژ آهن اسفنجی و متالیزاسیون آهن اسفنجی در 
کوره ها دارد. در حال حاضر میزان بهینه درصد کربن در حدود 
2.5 تا 3 درصد می باشد ولی با در نظر گرفتن اینکه این افزایش 
مصرف کربن و انجام واکنش های شیمیایی باعث کاهش ایمنی 

اپراتوری در کوره ها نگردد.
کربن به صورت Fe3C در آهن اسفنجی وجود دارد و در صورت 
ترکیب با اکسیژن، باعث تشکیل انرژی شیمیایی شده و به دلیل 
می  الکتریکی  انرژی  مصرف  کاهش  باعث  واکنش،  بودن  گرمازا 
 FeO گردد.  کربن موجود در آهن اسفنجی بخشی از آن توسط
های باقیمانده در آهن اسفنجی سوخته شده و باعث احیا FeO و 
افزایش راندمان می شود و بخشی دیگر نیز با اکسیژن دمش شده 
واکنش داده و انرژی شیمیایی ایجاد می نمایند و در هر دو مورد، 
جوشش و تشکیل مداوم گاز CO، باعث تولید سرباره پفکی شده 
و جذب هیدروژن و نیتروژن را در ذوب کاهش می دهد.کاهش 
کربن در آهن اسفنجی یا ذوب باعث کاهش سرباره پفکی خواهد 
شد. در نمودار شماره )3( مشاهده می شود به ازای افزایش ٪0.5 
کربن در آهن اسفنجی مصرفی، میزان مصرف انرژی 20 کیلو وات 

ساعت به ازای هر تن کاهش یافت.

نمودار شماره 3: رابطه مصرف انرژی الکتریکی و درصد کربن در آهن اسفنجی 
مصرفی

2- مصرف آهک و دولومیت و رابطه آن با میزان 
مصرف انرژی الکتریکی 

میزان مصرف آهک و دولومیت نیز تابعی از تاثیرات گانگ های 
اسیدی در آهن اسفنجی مصرفی می باشد که قبال به آن پرداخت 
و  میزان مصرف آهک  اینکه کنترل  به  توجه  با  ولی  است.  شده 
دولومیت متناسب با شرایط آهن اسفنجی، کاهش مصرف انرژی 
الکتریکی را به دنبال دارد، رعایت حداقل میزان بازیسیته مورد 
نیاز با کاهش مصرف آهک شرایط را برای کاهش مصرف انرژی 
الکتریکی فراهم می نماید. همان گونه که در گراف شماره )4( زیر 
مشاهده می فرمایید با افزایش میزان 10 کیلوگرم آهک، 15 کیلو 
وات ساعت مصرف انرژی الکتریکی به ازای هر تن افزایش یافت. 

نمودار شماره 4: رابطه مصرف انرژی الکتریکی و میزان مصرف آهک در کوره 
قوس الکتریکی



مصرف  میزان  با  آن  رابطه  و  اکسیژن  مصرف   -3
انرژی الکتریکی در کوره های قوس

اکسـیژن تزریـق شـده به کوره بـا کربن همـراه با آهن اسـفنجی 
سـوخته مـی شـود و تشـکیل انـرژی شـیمیایی مـی دهـد، ایـن 
انـرژی شـیمیایی ایجـاد شـده باعـث ایجـاد گرمـا و در نتیجه به 
فراینـد ذوب اسـفنجی کمـک کـرده و میـزان انـرژی الکتریکـی 
مصرفـی را کاهـش مـی دهـد.  در اثر سـوختن اکسـیژن با کربن 
گاز Co ایجـاد مـی شـود که ایـن گاز باعـث تولید سـرباره پفکی 
مـی شـود، سـرباره پفکـی باعث شـده با پوشـش مناسـب قوس، 
شـرایط را جهـت قـوس پایدار تـر فراهم نمایـد و در نتیجه انتقال 
انـرژی از الکتـرود به کـوره بهتر صورت می گیـرد و باعث افزایش 
بهـره وری در انـرژی و کاهـش تلفـات انـرژی الکتریکـی خواهـد 
شـد. همـان گونـه کـه در نمودار  شـماره )5( مشـاهده می شـود 
بـا افزایـش 1نرمـال متر مکعب اکسـیژن، میـزان انـرژی مصرفی 
در کـوره هـا 3.5 کیلـو وات سـاعت بـر تـن مذاب کاهـش یافت.

نمودار شماره 5: رابطه مصرف انرژی الکتریکی و میزان مصرف اکسیژن در کوره 
قوس الکتریکی

4- دمای تخلیه مذاب و رابطه آن با میزان مصرف 
انرژی الکتریکی در کوره های قوس

کنترل دمای مذاب نیز از جمله موارد مهم و موثر در کنترل مصرف 
انرژی الکتریکی میباشد. تخلیه ذوب با دمای باال به غیر از اینکه 
باعث افزایش مصرف انرژی به دلیل نیاز به افزایش دما در کوره 
می شود خوردگی نسوزکوره را  افزایش خواهد داد و از طرفی نیز 
به دلیل کاهش پایداری سرباره پفکی، تاثیرات مثبت وجود سرباره 
پفکی را نیز از بین خواهد برد و به دلیل باال رفتن PPM تخلیه 
راندمان فروآلیاژها را در زمان تخلیه کاهش خواهد داد. همان گونه 
که در نمودار شماره )6( مشاهده می فرمایید با افزایش 10 درجه 
دمای تخلیه از 1620 میزان مصرف انرژی الکتریکی 7 کیلو وات 

ساعت بر تن مذاب افزایش یافت. 

نمودار شماره 6: رابطه مصرف انرژی الکتریکی و دمای تخلیه مذاب در کوره 
قوس الکتریکی

مصرف  میزان  با  آن  رابطه  و  مذاب  تخلیه  تناژ   -5
انرژی الکتریکی در کوره های قوس

 افزایش تناژ تخلیه باعث خواهد شد بهره وری افزایش یابد که در 
اثر افزایش بهره وری زمان عملیات کاهش یافته و در مجموع انرژی 
الکتریکی به ازای هر تن مذاب تولیدی کاهش می یابد. زمانی که تناژ 
تخلیه افزایش می یابد، تعداد زمان های توقفات آماده سازی کمتر شده 
و در اثر کاهش زمان های آماده سازی tap to tap کاهش می یابد 
که در نتیجه مصرف انرژی الکتریکی کاهش خواهد یافت، از طرفی با 
افزایش تناژ تخلیه در پاتیل میزان دمای از دست رفته در پاتیل کمتر 
خواهد شد. همان گونه که در گراف شماره )7( مشاهده می فرمایید با 
افزایش تناژ تخلیه به میزان 1 تن میزان انرژی الکتریکی مصرفی 10  
کیلو وات ساعت بر تن مذاب کاهش یافت. از طرفی افزایش تناژ تخلیه، 
زمان عملیات در LF بهبود داد و همچنین تعداد ذوب در هر سکوئنس 

را افزایش داد، درگیری جرثقیل و مصارف نسوز را نیز کاهش یافت.

نمودار شماره7: رابطه مصرف انرژی الکتریکی و تناژ تخلیه مذاب در کوره قوس 
الکتریکی

6 - توقفات و رابطه آن با میزان مصرف انرژی الکتریکی 
در کوره های قوس

هر چه میزان توقفات در کوره ها بیشتر شود تاثیرات منفی آن بر 
پارامترهای فرایندی کوره های بیشتر خواهد شد. زیرا در اثر توقف، 
گرمای بسیار زیادی از طریق پنل های آبگرد، سیستم مکش و سقف 
کوره تلف می شود. این اتالف حرارت زمانی بیشتر مشهود می باشد 
که دمای ذوب باالتر و نزدیک به تخلیه باشد لذا تا آنچه که امکان دارد 
می بایست از توقف کوره در زمان نزدیک تخلیه جلوگیری کرد. افزایش 
زمان توقف به دلیل اینکه دمای ذوب کاهش می یابد باعث خواهد شد 
زمان Power On نیز افزایش یابد. از طرفی افزایش زمان توقف باعث 
خواهد شد پایداری سرباره پفکی از بین رفته و تاثیرات سرباره پفکی 
کاهش یابد و در نتیجه امتیازاتی که در اثر داشتن سرباره پفکی در 
کوره به وجود آمده بود از بین خواهد رفت. همان گونه که در گراف 
شماره )8(  مشاهده می شود با افزایش هر 10 دقیقه زمان توقف 15 
کیلو وات ساعت به ازای هر تن مصرف انرژی الکتریکی افزایش یافت.

نمودار شماره8: رابطه مصرف انرژی الکتریکی و زمان توقفات در کوره قوس 
الکتریکی
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7 - زمان Power On و رابطه آن با میزان مصرف 
انرژی الکتریکی در کوره های قوس

افزایش زمان عملیات نیز باعث خواهد شد میزان مصرف انرژی 
الکتریکی افزایش یابد. لذا در صورت پایین بودن توان ورودی به 
کوره، پایین بودن نرخ ارسال مواد و یا پایین بودن کیفیت مواد 
ارسالی و در نتیجه افزایش زمان عملیات مصرف انرژی الکتریکی و 
مصرف الکترود افزایش خواهد یافت. همان گونه که  در گراف )9( 
مشاهده می فرمایید با افزایش هر 1 دقیقه زمان عملیات 1کیلو 
وات ساعت به ازای تن مذاب مصرف انرژی الکتریکی افزایش یافت.

نمودار شماره9: رابطه مصرف انرژی الکتریکی و زمان عملیات در کوره قوس 
الکتریکی

8- توان ورودی و رابطه آن با میزان مصرف انرژی 
الکتریکی در کوره های قوس

 افزایش توان ورودی به کوره ها باعث خواهد شد، نرخ شارژ مواد 
صورت  سریعتر  اسفنجی  ذوب  یابد؛  افزایش  ها  کوره  به  ورودی 
از  پذیرد و در نتیجه سرباره پفکی بهتری تشکیل شود و قوس 
شرایط پایدارتری برخوردار باشد. در اثر افزایش توان ورودی زمان 
Power on نیز کاهش خواهد یافت و تلفات انرژی کمتر خواهد 
شد، لذا در مصرف انرژی صرفه جویی می گردد. همان گونه که در 
نمودار شماره )10( نمایش داده شده است با افزایش 1مگا وات در 
توان ورودی به کوره، میزان انرژی کاهش یافته 6 کیلو وات ساعت 

به ازای هر تن مذاب بوده است.

نمودار شماره10 : رابطه مصرف انرژی الکتریکی و توان مصرفی در کوره قوس 
الکتریکی

9- فشار کوره  و رابطه آن با میزان مصرف انرژی 
الکتریکی در کوره های قوس

  یکی از مهمترین پارامترهایی که بر مصرف انرژی الکتریکی در 
کوره های قوس موثر است، میزان فشار کوره می باشد، دمپرهای 
سیستم های دیداستینگ باید به گونه ای تنظیم شوند تا از پرت 
و سرد  رفتن حرارت  از دست  باعث  و  نمایند  حرارت جلوگیری 

شدن کوره نگردند. دمپرها می بایست برای حالت های مختلف 
تصفیه و ذوب به خوبی تنظیم شوند تا بهترین کارایی ممکن را 
داشته باشند. باز بودن دریچه سرباره در طول پروسه نیز باعث از 
دست رفتن دما و سرد شدن کوره خواهد شد. با افزایش هر  0.5 
میلی متر واتر گیج در فشار کوره میزان انرژی الکتریکی مصرفی 

20 کیلو وات ساعت به ازای هر تن مذاب کاهش یافت.

نتیجه گیری
آهن  در  اسیدی  های  گانگ  کاهش  و  متالیزاسیون  افزایش  با 
اسفنجی،کاهش توقفات، کاهش مصرف آهک و دولومیت، کاهش 
دمای تخلیه، افزایش تناژ تخلیه؛ افزایش مصرف اکسیژن، کنترل 
فشار کوره و افزایش توان ورودی به کوره، انرژی الکتریکی کاهش 
یافت. در نتیجه ی کاهش مصرف انرژی، قیمت تمام شده محصول 
انرژی  کننده  تولید  واحدهای  میزان  همچنین  و  یافته  کاهش 
کاهش می یابد و به طبع آن گازهای گلخانه ای و آالیندگی های 
زیست محیطی تولید شده در واحدهای تولید کننده انرژی  کاهش 

خواهند یافت.
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آمار

تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی طی 10 ماهه 94 و مدت مشابه در سال گذشته
واحد: هزارتن

تولید ماهیانه بخش خصوصی - دی ماه 94

 وحید یعقوبی - انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

افزایش تولید میلگرد در 10 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به دلیل افزایش تولید در  «
بخش خصوصی بوده است که این امر حاکی از امیدواری نوردکاران بخش خصوصی به پایان دوران رکود ساخت 

و ساز و افزایش تقاضای میلگرد می باشد.
به دلیل سهم کم بخش خصوصی از تولید فوالد کشور، رشد 46 درصدی تولید فوالد خام در بخش خصوصی  «

نسبت به ده ماهه سال 93 نیز نتوانسته میزان تغییر در این حوزه را مثبت کند.

و مدت مشابه در سال گذشته 94ماهه  10تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی طی   

  متغیـر                
 نام محصول

 کل تولیذ تولیذ بخش خصوصی تولیذ بخش خصوصی شذه

درصذ     94ده ماهه 93ده ماهه 
درصذ     94ده ماهه  93ده ماهه  تغییرات

درصذ     94ده ماهه  93ده ماهه  تغییرات
 تغییرات

 28- 1039 1443 46- 172 321 23- 867 1122 تیرآهن

 12 5330 4761 31 3480 2652 12- 1850 2109 میلگرد

 12- 6319 7189 31- 640 921 9- 5679 6268 جمع ورق
سایر محصوالت  

 36- 362 570 46- 248 458 2 114 112 فوالدی

کل محصوالت  
 7- 13050 13963 4 4540 4352 11- 8510 9611 فوالدی

 5- 14009 14764 46 2361 1615 11- 11648 13149 فوالد خام

هزارتن: واحد  

واحد: تن
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واردات و صادرات فوالد خام و محصوالت فوالدی طی 10 ماهه 94 و
 مدت مشابه در سال گذشته

مصرف ظاهری فوالد خام و محصوالت فوالدی طی 10 ماهه 94 و
 مدت مشابه در سال گذشته

اگر به آمار 9 ماهه منتشر شده توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران رجوع کنید و آن را با این آمار مقایسه کنید متوجه  «
یک اتفاق عجیب خواهید شد و آن واردات بیش از یک میلیون تن ورق در دی ماه سال 93 می باشد که باعث شده درصد 

تغییر در واردات ورق از 132 درصد در نه ماهه امسال به 30 درصد در ده ماهه سال جاری برسد!
 واردات فوالد خام از 69 هزارتن طی 9 ماهه ابتدای سال جاری به 88 هزار تن در 10 ماهه رسیده است. یعنی در دی  «

ماه امسال 19 هزار تن شمش و اسلب فوالدی وارد کشور شده است!
تقریبا در همه محصوالت فوالدی و فوالد خام روند صادرات افزایشی است که این مطلب نوید دهنده حرکت کارخانجات  «

فوالدی به سمت صادرات است.

و مدت مشابه در سال گذشته 94ماهه 10صادرات و واردات فوالد خام و محصوالت فوالدی طی   

هزارتن: واحد  

 واردات

 درصد تغییرات   94ده ماهه  93ده ماهه 

151 47 -69 
197 247 25 

2204 2872 30 

689 123 -82 

3241 3289 1 

246 88 -64 

 صادرات

 درصد تغییرات   94ده ماهه  93ده ماهه 

148 152 3 
198 252 27 

1155 1447 25 

297 21 -93 

1798 1872 4 

830 1357 63 

متغیـر                     
 نام محصول

 تیرآهن

 میلگرد

 جمع ورق

سایر محصوالت 
 فوالدی

 کل محصوالت فوالدی

 فوالد خام

و مدت مشابه در سال گذشته 94ماهه  10مصزف ظاهزی فوالد خام و محصوالت فوالدی طی   

 مصرف ظاهری

 درصد تغییرات   94ده ماهه  93ده ماهه 

1446 934 -35 
4760 5325 12 
8238 7744 -6 

962 464 -52 

15406 14467 -6 

14180 12740 -10 

 کیلوگرم 191 سرانه مصرف

متغیـر                     
 نام محصول

 تیرآهن

 میلگرد

 جمع ورق

سایر محصوالت 
 فوالدی

 کل محصوالت فوالدی

 فوالد خام

هزارتن: واحد  

جمعیت کشور در حال حاضر 
 .میلیون نفر می باشد 80

واحد: هزارتن

واحد: هزارتن
































