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سرمقاله

توسعه صنعت فوالد کشور به مثابه ی صنعتی پرمزیت و پیشرو و استراتژی افزایش ظرفیت تولید 
فوالد طبق سند چشم انداز، نیازمند جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و حمایت از 
سرمایه گذاران بخش خصوصی است. این در حالی است که طی چند سال اخیر، بخش خصوصی 
فوالد کشور به دلیل تحریم و مشکالت اقتصادی و رکود بازار، دچار ضرر و زیان های زیادی شد 
و متاسفانه هنوز نیز گام های جدی برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه صنعت فوالد صورت 
نگرفته است و مطالبه تولیدکنندگان در حوزه های تأمین نقدینگی، رفع مشکالت مالی و مالیاتی، 
تسهیل امور گمرکی، اعمال مشوق های صادراتی و ایجاد سایر زیرساخت های سرمایه گذاری 

صورت نگرفته است.
بخش خصوصی فوالد ایران در طول چند سال گذشته شرایط پرفشاری را تحمل کرده و اکثر 
شرکت ها  به سوی اصالح ساختار هزینه ای و کاهش بهای تمام شده در حرکت بوده اند ولی 
بیشتر عوامل موثر بر قیمت تمام شده تولید فوالد در ایران مثل بهره باالی بانکی و هزینه های 
سنگین مالیاتی خارج از حیطه مدیریت واحدهای فوالدی می باشد و نیازمند اقدام جدی دولت 
است؛ برای نمونه ضرایب مالیاتی علی الراس تولیدکنندگان فوالد در دوران شکوفایی و رشد قیمت 
تعریف شده است و نباید این ضرایب را در دوران رکود و کاهش قیمت های داخلی و جهانی بازار 

فوالد اعمال کرد.
در حال حاضر، پارامترهای رقابت پذیری و تولید بهینه توسط بیشتر تولیدکنندگان بخش خصوصی 
فوالد لحاظ شده است و صنایع فوالدی کشور برای ارتقای سطح بهره وری به اصالح ساختار تولید 
و تغییرات مفیدی دست زده اند و در این زمینه به آموزش نیروی انسانی و چابک سازی سازمانی، 
مصرف بهینه انرژی، نوسازی تکنولوژی های تولید پرداخته اند اما پارامترهایی که در اختیار دولت 
است هم چنان تولید رقابتی را برای تولیدکنندگان فوالد سخت کرده است که از جمله آنها؛ تحمیل 
چندهزارنفری نیروی انسانی به کارخانجات بزرگ فوالد و عدم تأمین زیرساخت های توسعه فوالد 

برای سرمایه گذاری های جدید است.
توجه الزم دولت به الزامات و پیش نیازهای سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی فوالد به توسعه 
تولید ملی فوالد و صنایع معدنی کشور کمک شایانی خواهد کرد و در حال حاضر نیز این آمادگی 
توسط بخش خصوصی فراهم شده است و کارخانجات بزرگی توسط این بخش در زنجیره فوالد 
احداث شده یا در حال ساخت هستند و همچنین کارخانجات با ظرفیت پایینی که قبال احداث 

شده اند نیز در حال افزایش ظرفیت می باشند. 
در حال حاضر حمایت های بیشتر دولت ها مثل حمایت گسترده چین از صنعت فوالد کشورشان 
باعث شده است تا تولیدکنندگان ایرانی در فضای رقابت شدید جهانی، افزایش عرضه فوالد توسط 
سایر کشورها از جمله چین و هند، رکود بازار مصرف داخلی و تبعات تحریم ها در کشف بازارهای 
صادراتی با مشکالت زیادی روبرو شوند و تعدادی از آنها مجبور به ورشکستگی و یا کاهش شدید 

ظرفیت تولید باشند.
عالوه بر انتظاری که از دولت برای مهیا سازی بستر مناسب برای ایجاد سرمایه گذاری های جدید 
و حمایت از سرمایه گذاری های سابق در این صنعت می رود از خود تولیدکنندگان نیز انتظار 
می رود نگاهی فراگیر و نه صرفاً بنگاه محور داشته باشند تا در درازمدت منافع مشترک تمامی 
حلقه های باالدستی و پایین دستی زنجیره فوالد کشور تأمین شود. طبق همین دیدگاه، الزم است 
ضمن حفظ بازارهای صادراتی به تأمین نیاز سایر صنایع و بازار داخلی نیز توجه شود. به همین 
منظور الزم است در انجمن تولیدکنندگان فوالد، تالش های عملیاتی بیشتری برای ایجاد تناسب 
قیمتی بین شمش و میلگرد و تامین مواد اولیه تولیدکنندگان عضو انجمن با قیمت مناسب در 

دستور کار قرار گیرد.

 توانمندسازی و جذب سرمایه گذاری های 
بخش خصوصی فوالد

  حمید رضا طاهری زاده
نایب رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران















´ÃvÃ±Ãw»oÎ

j¯¼Î J»m nj ÂGHjp ·sÃv¨H ®¶Iø
·ka Áo¬ ¾ThÄn nj Hp ¾ºH¼] ®¶Iø

















اخبار داخلي

22

رويداد

به گزارش چیالن به نقل از ایسنا، روند ساخت مجتمع فوالد بافت که به دلیل 
مشکالت سرمایه گذاری تعطیل شده بود با تعیین سرمایه گذار جدید، از اول 
خرداد از سر گرفته شد و شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به عنوان 

سرمایه گذار جدید مجتمع فوالد بافت معرفی شد. 
مهدی جهانگیری، رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع و معادن 
ماهان گفت: مجتمع فوالد بافت در دو مرحله تکمیل خواهد شد. در مرحله 
اولیه، بخش احیا که ۷8 درصد پیشرفت دارد با 200 میلیارد تومان تکمیل و 
تا پایان سال افتتاح می شود و در مرحله دوم نیز با صرف هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری، بخش ذوب یا گندله سازی که حدود 12 درصد پیشرفت دارد 
تکمیل خواهد شد. جهانگیری همچنین از ایجاد اشتغال مستقیم برای 2۵0 

نفر در بخش اولیه احیاء و هزار و 2۵0  نفر در بخش گندله سازی خبرداد.
جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت هم اظهار داشت: دولت برای ساخت مجتمع فوالد بافت تاکنون بیش 
از 2۵0  میلیارد تومان سرمایه گذاری ارزی و ریالی کرده اما به علت مشکالت 

مالی تکمیل آن را به بخش خصوصی واگذار شد. 
ساخت مجتمع فوالد شهرستان بافت با ظرفیت تولید سالیانه 800 هزار تن، 
از سال 86  و با اعتبار اولیه 400 میلیارد تومان آغاز اما به علت بروز مشکل 
در تامین اعتبارات دولتی روند احداث آن متوقف شد. ماده خام کارخانه فوالد 

بافت از مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان تامین خواهد شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه فوالد خراسان درحالی در 12خرداد برگزار شد 
که سهامداران شاهد تقسیم سود 40 تومانی به ازای هر سهم بودند. همچنین 

در مجمع فوق العاده این شرکت با افزایش سرمایه موافقت شد.
به گزارش چیالن، در این جلسه پس از استماع توضیحات هیئت مدیره و 
بازرس قانونی شرکت و بررسی صورت های مالی منتهی به اسفند ۹4، مبلغ 

2،042،000 میلیون ریال از سود قابل تقسیم به سهامداران توزیع شد.
در ادامه این جلسه نیز مجمع عادی فوق العاده شرکت برگزار و در آن مقرر 
شد سرمایه شرکت از ۵600 میلیارد ریال به 8 هزار میلیارد ریال افزایش یابد. 
هدف از این افزایش سرمایه، اصالح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش 

مورد نیاز جهت بهره برداری از واحد فوالدسازی شماره2 عنوان شده است.

سرمایه گذار جدید مجتمع فوالد بافت معرفی شد

افزایش 2400 میلیارد  ریالی  سرمایه فوالد 
خراسان تصویب  شد 

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، وضع تعرفه ها را ضروری خواند 
و تصریح کرد: زماني که قیمت هاي جهاني کاهش یافت، فوالدســازها با 
کاهش 60 درصدي قیمت در مدت 4 ماه مواجه شدند و شرایط به گونه اي 
شــد که خیلي از شرکت هاي بزرگ دنیا، زیان هاي سنگیني را متحمل 
شدند. وی افزود: وقتي قیمت جهاني کاهش یافت، قیمت مواد اولیه براي 
رقباي ما هم کاهش یافت اما در کشور ما شاهد کاهش قیمت انرژي و مواد 
اولیه نبودیم، که این چالش ســخت، انجمن تولیدکنندگان فوالد را برآن 
داشــت، براي حمایت و حفاظت از تولید داخل خواستار افزایش تعرفه ها 

گردد. 
بهرام ســبحاني توضیح داد: در واقع پایین بودن تعرفه ها در ایران موجب 
شــد، بازار ایران میدان تاخت و تــاز فوالدهاي چیني، هندي و اوکرایني 
شود، که به منظور عبور از این بحران، انجمن تولیدکنندگان فوالد وضع 
تعرفه پلکاني را درخواست نمود تا تعرفه از 20 درصد شروع شده و براي 
محصوالت مختلف تا مرز ۳۵ درصد باال رود، ولي آنچه که مصوب شــد و 
از ابتداي امسال نیز به مرحله اجرا درآمد، وضع تعرفه 20 درصد براي انواع 
ورق هاي فوالدي و 26 درصد براي انواع فوالدهاي ساختماني بود. البته اگر 
قیمت ها همانند سال گذشته بود، این تعرفه مشکلي را حل نمي کرد، اما 
چون بازار جهاني فوالد با رشد کمي مواجه شده، در حال حاضر این مقدار، 
رقمي منطقي است. البته افرادي که دنبال واردات فوالد هستند به وضع 

تعرفه حتي تعرفه کم راضي نیستند.

 رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:
بازار ایران با تعرفه پایین فوالد به میدان تاخت و 

تاز فوالدهاي چیني و هندي تبدیل شد

بـه گزارش چیالن، اسـتاندار لرسـتان در جلسـه 
سـتاد اقتصـاد مقاومتـی اسـتان، بـا اعـالم ایـن 
خبـر کـه صنایع راکد اسـتان در سـال ۹۵ احیاء 
می شـوند، اظهار داشـته اسـت: نباید پروژه هایی 
را در لیسـت پروژه هـای اقتصـاد مقاومتـی قـرار 
دهیـم کـه زور و اختیـار بـرای احیـاء آن ها جای 
دیگری باشـد و بعد ما در جلسـات فقط در مورد 

آن هـا اظهارنظر کنیم.

وی اظهار کرد: اگر فوالد ازنا پس از 10 تا 12 
سال تعطیلی احیاء شود یکی از بندهای ده گانه ای 
که رهبر معظم انقالب در مشهد به آن ها اشاره  

کرده اند در لرستان اجرایی می شود. 
هوشنگ بازوند اضافه کرد: فوالد ازنا مراحل پایانی 
راه اندازی را طی می کند و با راه اندازی این کارخانه 
برای حدود ۵00 تا 600 نفر شغل ایجاد می شود 
از  بسیاری  می تواند  اشتغال زایی  میزان  این  و 

مشکالت ازنا را برطرف کند. 
سرمایه مورد نیاز احداث این کارخانه و نیز نیروگاه 
به مبلغ 1۹۹  اسنادی  اعتبار  از طریق  خرم آباد 

میلیون دالر تامین خواهد شد.
فرمان  اجرایی  ستاد  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
حضرت امام خمینی)ره( تقریباً آمادگی دارد که 
صنعت دیگری همچون صنعت تولید ورق رنگی و 

یا گالوانیزه ایجاد کند.

آیا فوالد ازنا پس از 10 سال تعطیلی احیاء می شود؟
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هیئت وزیران در نشست اردیبهشت ماه امسال انتقال بلوک 28.۵ درصدی 
سنگ آهن مرکزی به سازمان تامین اجتماعی که دو سال قبل به فوالد 
خوزستان واگذار شده بود را تصویب کرد که این تصویب نامه 1۵ اردیبهشت 

ماه از سوی معاون اول رییس جمهور ابالغ شد.
به تصویب نامه هیئت وزیران و به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با انتقال سهام واگذار شده شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به شرکت فوالد 
خوزستان به درخواست و توافق خریدار با همان شرایط واگذار شده، به 

سازمان تامین اجتماعی موافقت شد.
بدهی سازمان تامین اجتماعی به دولت بابت این واگذاری از طریق صدور 
اوراق تسویه خزانه و از محل مطالبات قطعی شده تا پایان سال ۹2 سازمان 

تامین اجتماعی از دولت خواهد بود.
گفتنی است، فوالد خوزستان با شرکت در عرضه سهام سنگ آهن مرکزی 
در تاریخ 2۹ اردیبهشت ماه ۹۳ که سازمان خصوصی سازی از طریق بازار 
گذاشته  فرش  میز  روی  فرابورس  سوم 
بود، توانست با پرداخت حصه نقدی این 
دارایی در 12 خرداد ماه همان سال بلوک 
28.۵ درصدی سهام کارخانه سنگ آهن 

مرکزی ایران را به مالکیت خود درآورد.
برنامه  تحقق  راستای  در  اقدام  این 
استراتژیک برای تامین پایدار مواد اولیه 
فوالد خوزستان و اجرای استراتژی های 
توسعه این شرکت تا تحقق ظرفیت تولید 
۵ میلیون تن شمش فوالد اعالم شده بود.

فوالد خوزستان بلوک 28.5 درصدی سنگ آهن 
مرکزی را پس داد

اصفهان  فوالدمبارکه  شرکت  مدیرعامل  سبحاني،  بهرام  دکتر 
درگردهمایي مدیران ایمیدرو با محوریت برنامه ها و چشم انداز معدن 
و صنایع معدني در اقتصادمقاومتي، تولید و فروش حدود 10 میلیون 
تن فوالدهاي ویژه در طي 10 سال گذشته را یکي دیگر از فعالیت هاي 
مهم فوالدمبارکه ذکر کرد و ادامه داد: با امضاء سند همکاري با شرکت 
فوالداکسین و تولید ورق هاي خاص توانستیم قطع وابستگي به ورق 
هاي مورد نیاز صنعت نفت و گاز در کشور را شاهد باشیم، عالوه بر 
این با تولید ورق هاي آجدار و رنگ چروک به سوي تولید محصوالت 

با ارزش افزوده باالتر نیز رفته ایم.
سبحاني درآمد فوالدمبارکه از محل فروش محصوالت خود را از سال 
82 تاکنون قابل توجه خواند و گفت: در سال ۹۳ با 10 هزار میلیارد 
تومان بیش از همه سال هاي گذشته درآمد کسب کردیم و در سال 
۹4 به دلیل رکود بازار داخل و افت قیمت هاي جهاني فوالد با کاهش 
1۹درصدي فروش مواجه شدیم تا جاییکه بازار جهاني با افت 60 
درصدي قیمت ورق از ۵۵0 دالر به 260 دالر رسید که در داخل هم 
مجبور شدیم با توجه به انجام واردات کاهش قیمت و کاهش درآمد 

داشته باشیم در حالي که هزینه ها افزایش داشته است.
وي درباره فروش محصوالت فوالد مبارکه افزود: در طي سالهاي پس 
از بهره برداري، میزان فروش محصوالت ۷0 میلیون تن در بازار داخل 
و 16 میلیون تن در بازار خارج بوده که ارزش این فروش بالغ بر ۳۵ 
میلیارد دالر میباشد که با صادرات حدود 16 میلیون تن محصوالت 
فوالدي از ابتدا تاکنون باعث ارزآوري بیش از 6.۵ میلیارد دالر براي 

کشور شده ایم.

سازی  خصوصی  سازمان  چیالن،  گزارش  به 
اواسط خرداد ماه سال جاری طی اطالعیه ای 
اعالم کرد، در راستای اجرای سیاست های کلی 
سهام  از  درصد   ۷۳ اساسی،  قانون   44 اصل 
شرکت ذوب آهن اصفهان که مجموعا متعلق 
به سازمان تامین اجتماعی و صندوق حمایت 
یکجا  را  است  فوالد  کارکنان  بازنشستگی  و 
ایران  بازار دوم فرابورس  و از طریق عرضه در 
در ۳0خرداد به فروش می رساند.این سازمان 
اعالم  ریال  را 4 هزار و 116  قیمت هر سهم 
کرده که ارزش پایه آن بالغ بر 2.۳ هزار میلیارد 

شرکت  شده  ثبت  سهام  شود.کل  می  تومان 
ذوب آهن اصفهان ۷ میلیارد و 868 میلیون و 
40۵ هزار و 600 سهم بوده که در این عرضه ۵ 
میلیارد و ۷4۳ میلیون و ۹۳6 هزار و 88 سهم 

به فروش خواهد رسید.
گفتنی است، سازمان خصوصی سازی به وکالت 
از سازمان تامین اجتماعی، اوایل اسفند ماه سال 
۹4 نیز اقدام به فروش ۳۵.11 درصدی سهام 

ذوب آهن کرده بود که موفق به فروش نشد.
سازمان  کل  رئیس  مشاور  سبحانی  جعفر 
است:  گفته  باره  این  در  سازی  خصوصی 

ذوب آهن جزو شرکت هایی بوده که امسال در 
لیست واگذاری نبوده است اما به دلیل بدهی دو 
سهامدار حقوقی این شرکت بابت عدم پرداخت 
اقساط خود به خزانه دولت، این دو شرکت باید 
از طریق  را  به میزان بدهی، سهام ذوب آهن 
فرابورس واگذار کنند. بنابراین سازمان خصوصی 
و  اجتماعی  تامین  از سازمان  نیابت  به  سازی 
یکجا  را  بلوک  دو  فوالد،  بازنشستگی  صندوق 
واگذار می کند و با این اقدام بخشی از بدهی 
سازمان تامین اجتماعی و کل بدهی صندوق 
کارکنان فوالد تسویه به خزانه تسویه می شود.

میزان درآمد و فروش محصوالت فوالد مبارکه 

ذوب آهن اینبار بلوک 73 درصدی خود را در فرابورس عرضه می کند
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به گزارش چیالن به نقل از فایننشال تایمز، پژوهش های 18 
تحلیلگر فوالدی، نشان می دهد که تولید جهانی فوالد خام در 

سال 2016 حدود 0.1۵  درصد رشد خواهد داشت.
پیش بینی ها حاکی از آن است که وضعیت نامناسب بازارها و 
افول تقاضا همچنان ادامه دار است و فشارها بر تولیدکنندگان نیز 

تداوم خواهد داشت. 
البته افزایش تقاضای محدودی برای امریکا و اروپا و سایر بازارها 
پیش بینی می شود و انتظار می رود بهای تمام شده محصول 
افزایش پیدا کند و این بهترین فرصت برای فوالدسازان اروپایی و 
امریکایی جهت بهبود جایگاه خود است. تحلیلگران امسال را سال 

رویگردانی بانک ها و سرمایه گذاران از معدن و فوالد می دانند.

وزارت بازرگانی چین اعالم کرد، از منافع تولیدکنندگان فوالد خود با 
مراجعه به سازمات تجارت جهانی حفاظت خواهد کرد.

به گزارش چیالن، این اتفاق زمانی رخ داد که آمریکا اعالم کرد از شرکت 
های چینی به اتهام دست بردن در قیمت ها و تثبیت نرخ ها تحقیق و 
تفحص خواهد کرد. این وزارتخانه همچنین اعالم کرده که با این تصمیم 
آمریکا به شدت مخالف است و به طور قانونی شرکت های خود را تشویق 

به دفاع از منافع خود کرده است.
فوالدسازان چینی به شدت از این اقدام چین خشمگین هستند چراکه 
آنرا مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی می دانند.  محصوالتی که 
آمریکا به تازگی درخصوص روند قیمت گذاری چین آنها مدعی شده 
تماما محصوالتی هستند که فوالدسازان چینی سالیان طوالنی به تولید 
این  از فوالدسازان در  آنها مبادرت داشتند. به گزارش چیالن، یکی 
خصوص به رویترز گفته، صنعت فوالد آمریکا در حال حاضر جایگاه 
برجسته خود را از دست داده و دلیل این اقدام آمریکا معلوم نیست. 
انجمن آهن و فوالد چین نیز معتقد است، آمریکا به تازگی اقداماتی را 
علیه محصوالت فوالدی وارداتی آغاز کرده درحالی که حفاظت بیش از 
حد تجاری از صنایع، عامل اصلی کاهش بهره وری صنعت فوالد آمریکا 

بوده است.
به دنبال  اعالم کرد که  اخیراً  المللی آمریکا  بین  کمیسیون تجارت 
ممنوعیت واردات از بزرگترین فوالدسازان چینی است چرا که معتقد 
است معتقدیم تولیدکنندگان و فوالدسازان چینی در زمینه قیمت ها 

تبانی کرده اند.

رشد تولید فوالد جهان در 2016 تنها 0.15 
درصد است

انتقاد شدید چین از اقدام آمریکا در محدودیت 
واردات فوالد از چین

رهبران گروه G7 در نشست اخیر خود، به عرضه مازاد در صنعت 
فوالد و ضرورت رســیدگی به این موضوع اشاره کردند و انگشت 

اتهام خود را به سمت چین نشانه رفتند.
به گزارش چیالن، پس از دو روز مذاکره اجالس گروه G7 در ژاپن 
خاتمه یافت درحالی که به مســاله مازاد عرضه در صنعت فوالد 
بدون ذکر نام کشــور خاصی پرداخته شد. در بیانیه این اجالس 
آمده اســت ظرفیت مازاد جهانی در بخش های صنعتی به ویژه 
فوالد به یک چالش جهانی مبدل شده است و باید به این موضوع 

فورا رسیدگی شده تا شاهد بهبود عملکرد بازارها باشیم.
سران گروه هفت از سوبسیدها و حمایت های دولت ها و نهادهای 
وابسته به دولت ها که به موضوع ظرفیت مازاد کمک کردند ابراز 
نگرانی کردند. گفتنی اســت چین در این نشست حضور نداشت 
اما رهبران بســیاری از کشــورها می گویند باید چین نیز تابع 
قوانین بین المللی باشد. اعضای گروه G7 معتقدند بین وضعیت 
اقتصادی چین، بازار این کشــور و ظرفیت های مازاد در صنایع 

ارتباط مستقیمی برقرار کردند.

انگشت اتهام گروه G7 به سمت مازاد فوالد چین

بــه گزارش چیالن به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فوالد، متوســط 
قیمت قراضه وارداتی ترکیه روند نزولی به خود گرفته است.این افت 
قیمت دور از انتظار نبوده چرا که ایام ماه رمضان خبرها از هند سبب 

شده بازار قراضه در آسیا منفی شود.
همچنین بازار قراضه اروپا نیز اخیرا راکد شده است و از هند خبرها 
حاکی از ثبات بازار قراضه وارداتی دارد. البته در هند تقاضای قراضه 
در هند رو به افزایش است ولی تجار قراضه هندی کاالی خود را به 
ســایر نقاط آسیا از جمله پاکستان و بنگالدش و اندونزی صادر می 
کنند چون می توانند با قیمت بهتری نســبت به بازار داخلی فروش 

داشته باشند.

رکود بازار قراضه ترکیه و ثبات در هند و اروپا
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به گزارش چیالن به نقل از رویترز، فوالدسازان ژاپنی به بهبود تدریجی شرایط 
در بازار فوالد امیدوار هستند.  فوالدسازان ژاپنی تحوالت پس از نشست 
رهبران گروه G7 را رصد کرده و به بررسی مشکالت ناشی از ظرفیت مازاد و 
امضای اطالعیه نسبت به آن پرداختند. یکی از مقامات ارشد فوالدساز ژاپن از 
سند ارائه شده در این نشست استقبال کرد. این مقام ارشد معتقد است برای 
حل این مساله تبادل نظر با چین که یکی از بزرگترین تامین کنندگان فوالد 
جهان است، باید صورت گیرد. وی ادامه داد، تولید فوالد خام چین در سال 
201۵ بالغ بر 800 میلیون تن بوده که نیمی از تولید جهان محسوب می 
شود. همچنین صادرات این کشور طی یک سال به 112 میلیون و 200 هزار 

تن می رسد که حتی بیشتر از تولید فوالد خام ژاپن است.
این افزایش حجم محموله های صادراتی چین سبب افت شدید قیمت 
ها شده و ضرر جبران ناپذیری به فوالدسازان جهان وارد آورده است. این 
مقام ارشد با اشاره به بیانیه مشترک 12 گروه صنعتی فوالد جهان ازجمله 
اقدامات  از اجالس گروه G7 گفت،  ژاپن پیش  فدراسیون آهن و فوالد 
حمایتی دولت ها و برخی سیاست های دیگر، در ایجاد ظرفیت های مازاد و 

همچنین تجارت ناعادالنه در صنعت فوالد سراسر جهان نقش داشته است.
این مقام ژاپنی دست یافتن سریع به نتایج مهم پس از این بیانیه ها را دشوار 
دانست اما گفت می توان امیدوار بود که بهبود به تدریج و از طریق جلسات 
مکرر با تولیدکنندگان عمده حاصل شود. در پایان باید به این نکته نیز اشاره 
کرد که به احتمال زیاد ژاپن نیز نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا، تعرفه های ضد 

دامپینگی علیه واردات فوالد چین اعمال خواهد کرد. 

فوالدسازان ژاپنی به بهبود تدریجی بازار از راه 
مذاکرات فشرده امیدوارند

به گزارش چیالن به نقل از World Steel تولید فوالد خام در 66 کشور 
عضو انجمن جهانی فوالد در ماه آوریل 2016 با افت 0.۵ درصدی نسبت 
به آوریل 201۵ به 1۳۵ میلیون تن رسید.از این میزان، 6۹ میلیون و 400 
هزار تن متعلق به چین بوده است که البته در این کشور در ماه آوریل رشد 
۵درصدی تولیدات به ثبت رسیده است.از دیگر کشورهای آسیایی، سهم 
ژاپن در تولیدات آوریل 8.۵ میلیون تن بود که رشد 1.2 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل داشته است. کره جنوبی نیز به میزان ۵.۷ میلیون تن 
فوالد خام تولید کرد که افت 1.۳ درصدی نسبت به آوریل 201۵ داشت.
در اروپا نیز آلمان در آوریل ۳.6 میلیون تن فوالد تولید کرده و اسپانیا تولید 
خود را به 1.2 میلیون تن رســانده اســت که به ترتیب افت 1.۵ و 10.6 
درصدی داشته است.فوالد ترکیه، ایتالیا و اوکراین با رشد همراه بودند بگونه 
ای که ایتالیا فوالد خام خود را با 14.۵ درصد رشد به 2.1 میلیون تن رساند، 
ترکیه ۵.۳ درصد افزایش را نشان داد و به 2.۹ میلیون تن رسید.در اکراین 
نیز تولید فوالد خام 2.2 میلیون تن شــد که رشد 11.۷ درصد نسبت به 
آوریل 201۵ داشت.این درحالی است که در کشورهای اتحادیه اروپا، روسیه 
همچون اسپانیا و آلمان افت تولید را نشان داد. تولید این کشور با ۵.۳ درصد 
افت به ۵.۹ میلیون تن رسید.در آمریکا تولید فوالد رشد 2.۵ درصدی داشته 
و به 6.6 میلیون تن رسیده است و برزیل با تولید 2.۳ میلیون تن فوالد خام 
در ماه آوریل افت 20.6 درصدی را به ثبت رســاند.این گزارش می افزاید، 
نسبت استفاده از ظرفیت ها در 66 کشور عضو انجمن جهانی فوالد، به طور 
متوسط ۷1.۵ درصد بود که نسبت به آوریل پارسال 1.۳ درصد کمتر بود 
اما نســبت به ماه مارس سال جاری 0.8 درصد باالتر رفته است که عمده 
دلیل آن می تواند ناشــی از بهبود قیمت ها و بازگشایی برخی واحدهایی 
بوده که تعطیل شده بودند. به گزارش چیالن، براساس آمار منتشر شده از 
سوی این انجمن درمجموع در 4ماهه نخست امسال تولید فوالد خام با افت 
2.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵21 میلیون و 2۷2 هزار 
تن رسید. همچنین این گزارش می افزاید، ایران نیز در آوریل یک میلیون 
و ۵0۹هزار تن فوالد تولید کرد که درمقایســه با آوریل 201۵ حدود ۷.8 

درصد رشد یافته بود.

سهم کشورهای جهان از تولید 135 میلیون تن 
فوالد خام در آوریل 

به گزارش چیالن، در سال 201۵ تقاضای فوالد روسیه ۹درصد افت 
ساالنه داشته چرا که میزان مصرف بخش ساخت و ساز و صنعت ماشین 
نزولی در سال  روند  این  است.  بوده  را شاهد  افت چشمگیری  سازی 
گذشته نیز تداوم داشت و تقاضای فوالد 6درصد دیگر نزول یافت. فعاالن 
بازار فوالد نسبت به آینده بازار نیز با احتیاط نظر می دهند چرا که ابهامات 
زیادی وجود دارد ولی پیش بینی ها، تقاضای سال جاری را نیز نزولی 

برآورد می کنند.

بازار ورق آمریکا افزایشی است و فعاالن بازار ورق آمریکا معتقدند ابهامات 
زیادی درخصوص این افزایش قیمت وجود دارد و اغلب تردید دارند با 
این قیمت های باال در تناژهای باال خرید کنند. بویژه آنکه انتظار می رود 
قیمت قراضه در بازار داخلی آمریکا کاهش یابد. این گزارش می افزاید، 
ورق در بازار اروپا نیز افزایشی است و حتی قیمت ها به اوج خود از اکتبر 
2014 تاکنون رسیده است. هرچند که برخی از خریدارانی که افزایش 
قیمت را بیش از حد می دانند، دست از خرید برداشتند ولی ظاهرا قیمت 

مورد قبول بازار قرار گرفته است. 

بازار ورق اروپا و آمریکا افزایشی استکاهش تقاضای فوالد در روسیه
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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.

با حضور پررنگ انجمن
دالیل افزایش تعرفه واردات فوالد برای مرکز پژوهش های مجلس تبیین شد

دنبال دعوت مدیر کل دفتر  به   
و  معدن  صنعت،  وزارت  معدنی  صنایع 
تجارت از انجمن برای حضور در جلسه ای 
شورای  مجلس  های  پژوهش  مرکز  در 
اسالمی جهت تبیین دالیل افزایش تعرفه 
این  در  انجمن  نمایندگان  فوالد،  واردات 
جلسه حضور یافتند و به تشریح الزامات 
مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش تعرفه 

واردات محصوالت فوالدی پرداختند.

مدیران  بر  عالوه  که  مذکور  جلسه  در 
مرکز پژوهش های مجلس، مدیران دفاتر 
تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
همچنین سازمان توسعه تجارت و گمرک 
و  لوله  سندیکای  و  اسالمی  جمهوری 
انجمن  پروفیل نیز حضور داشتند، دبیر 
و  چین  فوالد  دامپینگ  به  اشاره  ضمن 
مقابله ای تعرفه ای بیش از 40 کشور دنیا 
علیه آن، افزایش تعرفه را از ضرورت های 

حال حاضر صنعت فوالد برشمرد و میزان 
افزایش انجام شده را در قیاس با کشورهای 

همسایه ناکافی دانست. 
دبیر انجمن همچنین در این جلسه با اشاره 
به فرصت ها و تهدیدهای دوره پسابرجام، 
دقت ویژه مجلس و دولت به تهدید بالقوه 
واردات بی رویه فوالد با استفاده از ابزارهای 

یوزانس را خواستار شد.

پایان خرداد، آغاز دوره ای جدید درانجمن

 براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته و با توجه به اتمام دوره پنجم هیئت 
مدیره انجمن در چهارم تیرماه سال جاری، 
مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن که با 
انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و مراسم 
افطاری نیز همراه خواهد بود، در تاریخ ۳1 
خرداد ماه در هتل همای تهران برگزار می 
شود. در مجمع عمومی امسال انجمن، به 
جز بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد 
روزنامه  انتخاب  و   ۹4 سال  در  انجمن 
کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن، 
انتخابات بازرس و هیئت مدیره نیز برگزار 
می شود که طبق اساسنامه جدید، تعداد 
اعضای هیئت مدیره انجمن از ۵ نفر به ۷ 
نفر افزایش می یابد و اعضای هیئت مدیره 
از بین رسته های ۵ گانه برگزیده می شوند. 
رسته های انجمن و تعداد افرادی که از هر 
رسته می توانند به هیئت مدیره انجمن راه 

یابند به صورت زیر است:

تعداد عضو از اعضای نام رسته
هیئت مدیره

1ذوب و ریخته گری
2نورد مقاطع طویل
1نورد مقاطع تخت
2واحدهای بزرگ

1گندله و آهن اسفنجی

بر اسـاس اساسـنامه انجمن، کارخانجاتی 
در رسـته واحدهای بـزرگ جای می گیرند 
کـه ذوب بـاالی یـک میلیون تن در سـال 
داشـته باشـند. همچنیـن یـک نفـر از هر 
رسـته که حائـز اکثریـت آرا پـس از عضو 
یا اعضای اصلی آن رسـته باشـد، به عنوان 
عضـو علـی البـدل هیئـت مدیـره انجمن 
شـناخته مـی شـود. یک نکته مهـم دیگر 
در خصـوص فرآیند انتخابات هیئت مدیره 

انجمـن ایـن اسـت کـه تمامـی اعضـای 
دارای حـق رای بـه تمام کاندیداهـا فارغ از 
اینکـه از چه رسـته ای باشـند، مـی توانند 
رای بدهنـد. ضمنا بر اسـاس الزامـات اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی ایران 
ارائـه معرفی نامه معتبر از سـوی شـرکت 
کننـدگان در مجمـع عمومـی الزامی می 

باشد.
پـس از برگـزاری مجمـع عمومی، مراسـم 
افطـاری انجمـن نیـز بـا حضـور مدیـران 
شـرکت هـای عضـو، مسـئولین دولتـی، 
نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی، مدیران 
بانـک هـای کشـور و تعـدادی از فعـاالن 

اصلـی بـازار فـوالد برگـزار خواهد شـد.
شـایان ذکر اسـت تیـم رسـانه ای چیالن 
در مجمـع عمومی امسـال انجمن، خبری 
ویـژه برای مخاطبـان خود خواهد داشـت!

درخواست انجمن برای کنترل و نظارت دولت بر قیمت مواد اولیه فوالد

کارخانجات  نگرانی  اعالم  دنبال  به 
ذوب فوالد در خصوص تامین آهن اسفنجی 
انجمن طی مکاتبه ای  نیاز خود، دبیر  مورد 
با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح شرایط 
بازار آهن اسفنجی، به عدم فروش یا فروش به 

قیمت باالتر از درصد های ابالغی اشاره کرد  
و از ایشان خواست تا نظارت و کنترل دولت 
اساس  بر  اسفنجی  آهن  و  گندله  قیمت  بر 
ابالغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت و مطالعات 

کارشناسی و حسابرسی تداوم یابد.
و  شمش  قیمت  افزایش  با  است  ذکر  قابل 

اخیر،  هفته  چند  طی  فوالدی  محصوالت 
درصدهای  از  بیشتر  اسفنجی  آهن  قیمت 
ابالغی افزایش یافته  و حتی برخی کارخانجات 
تولیدکننده آهن اسفنجی فروش خود را متوقف 
کرده بودند که این امر مشکالت زیادی را برای 
کارخانجات ذوب فوالد کشور ایجاد کرده است.
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ظرفیت نام شرکت
محصول تولیدی)تن(

تیرآهن 1.4۵0.000 ذوب آهن اصفهان
میلگرد 1.000.000 

کالف
سایر

شمش کاالیی ۳.000.000 
بلوم

شمش چدن
گندله ۷.200.000 فوالد مبارکه 

آهن اسفنجی 8.2۵0.000 
اسلب 6.210.000 
ورق گرم ۵.۹00.000 
ورق سرد 1.۵10.000 
ورق گالوانیزه 200.000 
ورق قلع اندود 106.000 
ورق رنگی 14۵.000 

گندله 6.100.000 فوالد خوزستان
آهن اسفنجی ۳.۷00.000 
اسلب ۳.۷00.000 

بیلت
بلوم

آهن اسفنجی 1.6۵0.000 فوالد هرمزگان جنوب
اسلب 1.۵00.000 

 آهن اسفنجی  1.600.000 فوالد خراسان
 بیلت  6۳0.000 
 میلگرد  ۵۵0.000 

گروه ملی صنعتی فوالد 
ایران

تیرآهن ۳8۵.000 
میلگرد ۹11.000 
بیلت 4۳0.000 

شمش و بلوم فوالد  ۵۵0.000 مجتمع فوالد آلیاژی ایران
آلیاژی

انواع مقاطع فوالدی 400.000 
میلگرد 2.۵00.000 فوالد صنعت بناب

مفتول آلیاژی
تیرآهن- نبشی- 

ناودانی
شمش فوالدی 820.000 

شمش 1.200.000 کاوه پارس )کاوه جنوب( 
آهن اسفنجی 1.86۵.000 

بیلت و بلوم ۳00.000 نورد فوالد یزد
تیرآهن ۵00.000 
میلگرد شاخه ۳00.000 

میلگرد کالف
 شمش  220.000 فوالد نطنز

 میلگرد  1.000.000 
بیلت و بلوم 420.000 صنایع فوالد کرمان

میلگرد شاخه 1۷0.000 
نورد و تولید قطعات 

فوالدی
اسلب 8۵.000 
ورق گرم 12۵.000 

انواع مقاطع فوالدی ۳0.000 آلیاژی اصفهان
انواع مقاطع فوالدی 100.000 مجتمع فوالد پارس

ظرفیت نام شرکت
محصول تولیدی)تن(

 بیلت و بلوم  ۹60.000  ذوب آهن پاسارگاد
 بیلت و بلوم  420.000 فوالد ویان

 بیلت و بلوم  ۵00.000 ذوب آهن فوالد خزر
 بیلت و بلوم  800.000 آهن و فوالد ارفع

 بیلت و بلوم  2۵0.000 ذوب آهن البرز غرب
 بیلت و بلوم  100.000 تولیدی چدن سازان

 بیلت و بلوم  40.000 ذوب بریس
 بیلت و بلوم  60.000 اصفهان در

 بیلت و بلوم  60.000 پاسارگاد فوالد نوید
 بیلت و بلوم  120.000 تولیدی صنعتی بویر صنعت

 بیلت و بلوم  ۷2.000 فوالدسازان جم
کارخانه لوله و اتصاالت 

چدنی
 بیلت و بلوم  1۵0.000 

 بیلت و بلوم  1۵0.000 ایمن تک طبرستان
 بیلت و بلوم  ۵0.000 صنایع فوالد کبکان
 بیلت و بلوم  200.000 اسپریس تجارت

 بیلت و بلوم  ۳0.000 فوالد کیمیا
 بیلت و بلوم  100.000 اصفهان در

 بیلت و بلوم  200.000 مجتمع فوالد جنوب
 گندله  400.000 ذوب فوالد اردکان

 آهن اسفنجی  ۹60.000 مجتمع فوالد اردکان
 آهن اسفنجی  ۹60.000 فوالد سیرجان ایرانیان

 آهن اسفنجی  800.000 آهن و فوالد غدیر ایرانیان
 میلگرد  1۷0.000 ذوب آهن و نورد کرمان

 میلگرد  400.000 ذوب آهن اردبیل
 میلگرد  200.000 نورد فوالد گیالن
 نبشی-ناودانی  ۷0.000 فوالد کوهپایه

 میلگرد  ۳00.000 مجتمع فوالد آریا ذوب
 میلگرد  ۳00.000 فوالد قزوین
 میلگرد  200.000 فوالد شاهرود
 نبشی-ناودانی  ۵0.000 نورد گرم فلز
 میلگرد  ۳۵0.000 فوالد کویر

 میلگرد  ۵0.000 فرآیند فوالد پایدار
 نبشی  100.000 فوالد اصفهان
 میلگرد  ۷۵0.000 امیرکبیر خزر

 میلگرد  100.000 نورد فوالد کرمانشاه
 تیرآهن  1۵0.000 جهان فوالد غرب

نبشی-ناودانی- 60.000 ماهکار فلز
تیرآهن 

 نبشی-ناودانی  ۹0.000 صبا فوالد منظومه
 میلگرد  ۷۵.000 شیراز پوالد نورد

 میلگرد  12۵.000 نورد فوالد تاکستان
 میلگرد  110.000 فوالد الیگودرز
 میلگرد  288.000 فوالد سیادن

 تیرآهن-میلگرد  ۳00.000 ذوب و نورد خلیج فارس
 میلگرد  ۹0.000 نورد نوشهر

 میلگرد  100.000 فوالد خرم آباد
 میلگرد  ۳20.000 صبا فوالد زاگرس
 سایر  ۵۵0.000 فوالد آذربایجان

 میلگرد شاخه 

ظرفیت نام شرکت
محصول تولیدی)تن(

 میلگرد  1۵0.000 صدر فوالد
 نبشی-ناودانی  100.000 پروفیل صنعت ماهان

 نبشی-ناودانی- ۹0.000 مجتمع فوالد البرز غرب
تیرآهن 

 میلگرد  ۳00.000 ذوب آهن آریان بوئین زهرا
 میلگرد  ۳6.000 دانا صنعت فجر
 تیرآهن  ۷۵0.000 نورد آریان فوالد

 نبشی-ناودانی 
 میلگرد 

 میلگرد  140.000 نیک صدری توس
 میلگرد  2۳۵.000 نورد گرم سمنان

 میلگرد  ۳40.000 صنایع نورد فوالد گلستان
کارخانجات ذوب آهن و 

نورد البرز
 میلگرد  600.000 

 میلگرد  ۳00.000 آذر فوالد امین
فوالد سیرجان حدید 

جنوب
 میلگرد  ۳00.000 

 میلگرد  100.000 ظفر نوین گستر بناب
 نبشی  2۵0.000 پرگاس استیل

 میلگرد  ۳00.000 فوالد کاوه تیکمه داش
 میلگرد  1.000.000 صنایع فوالد هیربد زرندیه
 میلگرد  ۵00.000 گروه صنعتی پرشین فوالد

 میلگرد  100.000 نورد ایوان غرب
 میلگرد-ناودانی- 2۵0.000 صنعت ذوب آهن ارومیه

تیرآهن 
 نبشی-ناودانی  ۵0.000 صنایع فوالد کبکان

 نبشی-ناودانی  ۷0.000 فوالد سراب
 میلگرد- نبشی-  ۵00.000 فوالد البرز ایرانیان

ناودانی 
ورق گرم ۹0.000 نورد فوالد کسری

ورق سرد 800.000 هفت الماس
ورق گالوانیزه 600.000 
ورق رنگی 200.000 

ورق رنگی 162.000 گروه صنعتی پارلو
ورق سرد ۵00.000 غرب آسیا

ورق گرم 2.000.000 مجتمع فوالد گیالن 
ورق سرد ۵00.000 فوالد کاویان 

صنایع ورقهای پوششدار 
تاراز چهار محال

طرح 264.000 

ورق اسیدشویی  ۳00.000 فوالد امیرکبیر کاشان
شده

ورق سرد 2۵0.000 
ورق گالوانیزه 100.000 

ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری

ورق گالوانیزه 400.000 

ورق قلع اندود 200.000 توان آور آسیا
ورق گالوانیزه 21.000 رویین ساز اراک

ورق گرم عریض 1.0۵0.000 فوالد اکسین خوزستان

ورق گرم 600.000 نورد و لوله اهواز

ورق رنگی 100.000 گروه صنعتی فوالد بهمن

واحدهای فعال عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بر اساس محصول تولیدی و ظرفیت تولید

با توجه به درخواست تعداد زیادی از مخاطبان فرهیخته چیالن برای انتشار لیست اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، نشریه چیالن 
برای نخستین بار اقدام به انتشار فهرست واحدهای فعال عضو این انجمن بر اساس محصول تولیدی و ظرفیت تولید هر محصول نموده است.

همچنین در شماره های آتی چیالن لیست طرح های فوالدی عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نیزمنتشر خواهد شد.
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ایران همواره در بخش فوالد با شرکت های بزرگ کره جنوبی همکاری 
و  صنعتی  روابط  ارتقای سطح  به  مصمم  نیز  برجام  از  پس  و  داشته 
این  دارند در  تمایل  ایرانی  به طوری که شرکت های  است  اقتصادی 

شرایط از فناوری های جدید این عرصه بهره ببرند.
 یکی از نکات همکاری های جدید ایران با کشورهای صاحب فناوری،  
انتقال دانش فنی به داخل کشور است که شاید بتوان از آن به عنوان یکی 
از پایه های تقویت همکاری ها یاد کرد. در کنار این امر تامین مالی و ورود 
سرمایه خارجی برای طرح های ایران از اهمیت باالیی برخوردار است. به 
طور قطع در بخش فوالد،  ورود ماشین آالت جدید در زنجیره تولید این 
کاالی استراتژیک از معدن تا محصول نهایی و همچنین همکاری های 

بانکی در تامین منابع مالی از اهمیت خاصی برخوردار است. 
خوشبختانه در دیدار با مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت های  پوسکوو 
پوسکو دوو، دو تفاهم نامه همکاری به ارزش یک میلیارد و 220 میلیون 

یورو منعقد شد که یکی از آنها در زمینه فوالد است.

ذوب آهن اصفهان سعی دارد با فروش و به کارگیری زمین ها و تملکات 
مختلف خود، به تسویه و بازپرداخت حجم عظیم بدهی ۵ هزار و600 
میلیارد تومانی خود بپردازد. لذا در این راه از سیستم بانکی درخواست 
دارد که با تعیین حد اعتباری مناسب برای این شرکت، تسهیالت و 

اقساط پرداخت وام های خود را به روز رسانی کنند.
درصورت موافقت حسابرس قانونی شرکت، افزایش سرمایه ای معادل 
2 تا ۵ هزار میلیارد تومان خواهیم داشت و این افزایش سرمایه از محل 
تجدید ارزیابی زمین های تحت مالکیت شرکت که احراز هویت شده اما 

سند ندارد صورت خواهد گرفت. درست است که افزایش سرمایه باید 
صورت گیرد اما زمان آن به طور دقیق مشخص نیست. بنابراین جلساتی 
با حسابرس قانونی شرکت انجام شده و درحال انجام است تا رقم افزایش 
سرمایه مشخص شود و کار کارشناسی مشخص خواهد کرد که چه میزان 
از زمین های ذوب آهن از دیدگاه سازمان حسابرسی و بورس اوراق بهادار 

می توان به عنوان افزایش سرمایه محسوب شود.
همچنین براي حل این مشکل اقدامات گسترده اي جهت کاهش هزینه 
تولید انجام شده و در حال انجام است که حاصل آن تا کنون کاهش 
قیمت تمام شده  به ازاي هر کیلو محصول نهایي،  ۵00 تومان مي باشد.

همچنین عالوه بر بهبود استراتژي هاي فروش ذوب آهن،  خوشبختانه 
با افزایش تعرفه واردات و افزایش قیمت هاي بین المللي فوالد، وضع این 
شرکت بهتر شده و در حال حاضر بازار فروش با قیمت مناسب فراهم 
است و ما باید میزان تولیدات خود را بیشتر کنیم و همزمان کاهش 

مصرف مواد اولیه  و کاهش هزینه تولید را ادامه دهیم.

مجلس جدید الزم است با فوریت به صنایع بحرانی کشور رسیدگی 
کند. بی توجهی به بحرانی که با آن رو به رو هستیم می تواند 

آثار غیرقابل بازگشتی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. 
باید کشور را در طرح های عمرانی فعال کنیم، وقتی طرح های 
عمرانی و ساختمان سازی فعال نیست با چالش های جدی رو به رو 

می شویم که اکنون شاهد آن هستیم. 
برای نمونه سهم معدن در برنامه ۵ و 6 توسعه قرار بود به 2۵ برسد 
اما در سال ۹4، این عدد 14بود. همچنین در ۵ فصل این رقم 
برای معدن و صنایع معدنی منفی بوده است که این روند در برنامه 
اقتصاد مقاومتی که روی آن به عنوان مزیت  های اقتصادی تاکید 
شده است هماهنگی ندارد و شرایط فعلی برای صنایع معدنی در 
کنار تمام صحبت  هایی که برای گسترش آن می شود، منفی است. 

فرصت همکاری ایران و کره جنوبی 
در حوزه فوالد

برنامه های ذوب آهن اصفهان برای 
افزایش سرمایه و بازپرداخت بدهی ها

دکتر مهدی کرباسیان 
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

مهندس احمد صادقي
 مدیر عامل مجتمع ذوب آهن اصفهان 

نقطه نظر

صنایع بحران زده با اهداف اقتصاد 
مقاومتی مغایرت دارد

محمد اتابک
مدیرعامل شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس
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نگاهی به روند واردات و صادرات فوالد ایران در 10 سال گذشته نشان می 
دهد که صنعت فوالد کشور به گونه ای توسعه یافته که ایران از دومین 
کشور واردکننده خالص دنیا به جایگاهی رسیده است که در سال ۹4 
تراز تجاری فوالد آن تقریبا صفر شده و در سال جاری قطعا به یک کشور 
صادرکننده فوالد تبدیل خواهد شد. این اتفاق در حالی رخ می دهد که 
رشد اقتصادی کشور در سال های اخیر متوقف بوده و صنعت و اقتصاد 

کشور در رکود به سر می برده است.
صادرات کاالهای مختلف زنجیره فوالد عالوه بر اهمیت اقتصادی دارای 

اهمیت استراتژیک و اهمیت سیاسی نیز هست. بر اساس برآوردهای 
حاصل از وضعیت تقاضا در کشورهای همسایه، پتانسیل صادراتی ایران 
در زنجیره فوالد به بیش از 1۵ میلیون تن می رسد که حداقل نیمی از آن 
در سال های آتی و با به بهره برداری رسیدن طرح های در حال احداث، 

به صادرات آهن اسفنجی به کشورهایی نظیر ترکیه اختصاص می یابد.
های  مشوق  ارائه  عظیم،  پتانسیل  این  رسیدن  فعلیت  به  برای  لیکن 
صادراتی از سوی دولت محترم یک ضرورت انکار ناپذیر است. در واقع 
برای توسعه صادرات فوالد کشور می بایست عوامل باالبرنده بهای تمام 
شده در اقتصاد فوالد ایران نظیر بهره های بانکی و هزینه های نیروی 
انسانی تحمیلی و هزینه های ناشی از نامساعد بودن فضای و کسب و کار 
برای تولیدکنندگان فوالد کشور جبران شود تا آنان بتوانند در مقایسه با 
رقبای بین المللی خود حرفی برای گفتن داشته باشند. رقبایی که عالوه 
بر پایین بودن نرخ تامین مالی و برخورداری از مزایای فضای مساعد 
اقتصادی که بهای تمام شده آنان را کاهش می دهد، گاها تا ۳0 درصد 

هم مشوق صادراتی می دهند! 

فضای  از  متاثر  هم  حدودی  تا  که  فوالد  صنعت  کنونی  شرایط  در 
کلی حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور می باشد، حفظ انسجام و ارتقاء 
هماهنگی بین تولیدکنندگان زنجیره فوالد اهمیت مضاعف پیدا کرده 
است. تولیدکنندگان حلقه های مختلف این زنجیره می بایست با نگاه 
ملی و صنفی به گونه ای عمل کنند که شرایط سخت فعلی در صنعت 

فوالد به یک بحران صنعتی و اجتماعی تبدیل نشود.  در زنجیره فوالد، 
تولیدات هر بنگاه مواد اولیه بنگاه های دیگر است و این پیوستگی ایجاب 
می کند که رویکرد بنگاهی در افزایش فروش و سودآوری با نگاه جامع 
تر و ملی گرایانه ای همراه شود تا همه تولیدکنندگان فوالد کشور اعم 
از صنایع باالدستی، تولیدکنندگان گندله و آهن اسفنجی یا واحدهای 
تولیدکننده شمش و همچنین نوردکاران بتوانند با حداقل زیان از این 
گردنه سخت عبور کنند و به آینده امیدوار باشند. بنابراین الزم است 
با  هماهنگی  افزایش  حلقه ضمن  هر  در  فوالد  تولیدکننده  واحدهای 
یکدیگر، انسجام با حلقه های پیشین و پسین را هم مد نظر قرار دهند 
که در این زمینه انجمن تولیدکنندگان فوالد باید رسالت خود را بیش از 
پیش انجام دهد و البته دولت محترم نیز باید یاری کننده ای موثر باشد 

تا خروج از رکود تسهیل شود.

 بیش از دو سال از تالش و پیگیری فوالدسازان برای ایجاد تناسب بین 
قیمت محصوالت زنجیره فوالد می گذرد و حدود یک سال هم از زمان 

ابالغ بخشنامه مربوطه توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت می 
گذرد و هنوز هم این نسبت ها عملیاتی نشده است. همه تولیدکنندگان 
در زنجیره فوالد باید به این نکته توجه داشته باشند که همه واحدها در 
طول زنجیره به هم وابسته اند و برای توسعه صنعت فوالد باید تعامل 
مناسبی با یکدیگر داشته باشند. هر مشکلی برای تولیدکنندگان نورد، 

شمش و آهن اسفنجی به کل زنجیره آسیب می رساند.
برای ایجاد توازن در زنجیره  فوالد باید هم تولیدکنندگان و هم وزارت 
باید  زنجیره  اعضای  تمام  و  باشند  تجارت در تالش  و  صنعت، معدن 
همکاری سازنده  ای با هم داشته باشند و از حال همدیگر خبر داشته 

باشند و یکدیگر را در شرایط رکود بازار بیشتر درک کنند.

مشوق های صادراتی ضرورت امروز 
صنعت فوالد است

انسجام واحدهای زنجیره فوالد پیش 
نیاز خروج از رکود است

نسبت های قیمتی زنجیره فوالد 
عملیاتی شود

سید رسول خلیفه سلطانی
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

سید حسین احمدی
مدیر عامل مجتمع فوالد خراسان

مهدی مطهری
عضو هیئت مدیره ذوب آهن پاسارگاد



 بهرام سبحانی )فوالد مبارکه اصفهان(: با تشکر از سروران گرامي که در بحث واقعي 
کردن نرخ ارز مشارکت داشتند به اطالع عزیزان میرسانم این موضوع در گروه هاي دیگري 
هم به بحث گذاشته شد و بیش از 80٪  موافق واقعي شدن نرخ ارز هستند و دلیل مشترک 

مخالفین نگراني از ایجاد تورم است.
البته بنده معتقدم مادامیکه در کشور تورم داریم در صورت عدم رشد قیمت ارز همسان 
با تورم،  مزیت صادرات کاالي ایراني هر سال معادل تورم ضعیف و ضعیف تر و واردات 

مقرون به صرفه تر مي شود.
از طرفي اگر هرساله نرخ ارز به صورت تدریجي در حد تورم افزایش یابد تورم مضاعفي به 
نرخ تورم جاري اضافه نمي شود در حالیکه در صورت ثابت نگهداشتن نرخ ارز در شرایط 
تورمي، پس از یک دوره چند ساله،  دولت ناگزیر خواهد شد نرخ ارز را به صورت ناگهاني 
افزایش دهد )مشابه سال ۹1( که در این صورت عالوه بر تورم جاري شاهد تورم ناگهاني 

ناشي از افزایش ارز هم خواهیم بود.

 محمد ابراهیم قدیریان) فوالد آلیاژی ایران(:  چنان که در بسیاری از کنفرانس ها 
و مجامع، مورد بحث و کارشناسی قرار گرفته و اکثر مدیران و کارشناسان متفق القول اند، 
شرایط بازار فوالد در سال جاری تغییر زیادی نخواهد داشت. دالیل این وضع در حوزه 
فوالدهای ساختمانی به بخش مسکن بستگی دارد که تا این بخش فعال نشود و تقاضا 
بهبود پیدا نکند، نمی توان به تغییرات امیدوار بود. اما در حوزه فوالدهای کیفی شرایط 
متفاوت تر است و این احتمال وجود دارد که با رونق گرفتن صنعت فوالد در دنیا، شرایط 

عرضه و تقاضا در این بخش بهتر شود. 

 سید رضا شهرستانی )شرکت کالچ(:  تولید 6.۹ میلیون تن فوالد در چین فقط 
در ۳ روز.

 جهاندار شکری )جهان فوالد غرب(:  تا وقتی سیستم تعرفه برای مواد اولیه وجود 
دارد همیشه صنایع پایین دست و تولید کننده محصول نهایی دچار مشکل می شود.با 
صادرات مواد اولیه نیروی کار داخلی بیکار می شود و نیروی کار کشورهای خارجی را از 
بیکاری نجات می دهد. اگر کمی خدا پسندانه فکر کنیم بهتر است به فکر چند صد هزار 

نیروی کار این صنعت در داخل کشور باشیم. کمی ملی نگاه کنیم.

 احسان دشتیانه )ذوب آهن اصفهان(: االن همه شاهد هستند ذوب آهن محکم 
روي قیمت باال ایستاده و کاهش نرخ نداشته است اما متاسفانه بعضي همکاران با ارزان 
فروشي اثر تعرفه هاي حمایتي دولت را خنثي کرده اند. پیشنهاد مي کنم ما تولید کنندگان 
تیرآهن و میلگرد یک اتحادي بر سر تعیین قیمت تشکیل دهیم و متناسب با نیاز بازار براي 

افزایش قیمت عرضه را به تناسب کاهش دهیم. 

 بهمن تجلی زاده )فوالد خوزستان(: صنایع فوالدی در سایر کشورها از چین گرفته 
تا امریکا به جاي در گیري با یکدیگر از دولت ها مي خواهند که فضاي کسب و کار را به 

گونه اي تنظیم کند که کل زنجیره ارتقا یابد.
آیا اگر GDP کشور به عددي که دولت برنامه ریزي کرده برسد اصال نیاز به درگیري هاي 
زنجیره هست؟دولت وظیفه دارد شرایط را فراهم کند و ما هم وظیفه داریم با پیشنهاد هاي 

خود دولت را در تحقق وظایفش کمک کنیم.

 سید رسول خلیفه سلطانی )انجمن تولیدکنندگان فوالد(:  باتوجه به اینکه بنده 
به اتفاق فوالدسازان بخش خصوصی همچنان پیگیر برقراری ارتباط منطقی فیمابین آهن 
اسفنجی  شمش بوده وهستیم شرکت فوالد خوزستان به هیچ عنوان مدخلیتی نداشته در 

اینکه مرجع قیمت گذاری شمش قرار گیرد. باتوجه به اینکه
درسال۹4 قیمت صادراتی پایین تر بوده مرجع بودن قیمت خوزستان درسال۹4 به زیان 
نبوده است. ما همچنان پیگیر عمل به ابالغیه وزیر در ارتباط منطقی قیمتی در زنجیره 
فوالدیم و امیدواریم به زودی نتایجی حاصل شود. واقعا صیانت کردن از قیمت های پایدار 
بسیار کار سختی است. در چنین شرایطی عرضه شمش به بازار باید به گونه ای باشد که 

حاشیه امنی برای کارخانجات نوردی باقی بماند.

 حمید رضا طاهری زاده )انجمن تولیدکنندگان فوالد(: امیدوارم بزرگان فوالد 
بتوانند به صنایع پایین دستي هم نیم نگاهي داشته باشند تا وضعیت همانند امروز که 
تولیدکنندگان بخش خصوصي در حال تعطیلي اند، ادامه نیابد  و شرکت ها با الویت تامین 
مواد اولیه داخل مبادرت به صادرات  نمایید. تصور نمی شود کسی با صادرات موافق نباشد 

ولی صادرات بشرط اولویت تامین داخل هیچ ایرادی ندارد .
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  بردیا احرامیان )فوالد یزد(:  گندله تقریباً تنی 40 دالر سرمایه گذاری نیاز دارد و 
آهن اسفنجی هم حدوداً 100 دالر برای هر تن/سال، حاال دوستان متخصص توضیح 
دهند چطور برای 6،۵ میلیون تن گندله و ۳ میلیون تن آهن اسفنجی باالی 2 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری »مشترک« قرار است انجام بشود که فقط 40 درصد آن سهم ایران 
است؟ آیا کل این طرح ها را با همان 800 میلیون دالر یا سهم طرف ایرانی نمی توان 
انجام داد؟ آیا طرف خارجی که کل ارزش شرکتش 1.2میلیارد یورو هست واقعاً قرار است 
به اندازه کل ارزش شرکتش استقراض کند و در یک کشور )آنهم ایران با رتبه ریسک 
امروزش( سرمایه گذاری کند؟ برداشت شخصی بنده این است که کل هزینه واقعی سرمایه 
گذاری )800 میلیون( را طرف ایرانی تامین می کند و طرف خارجی هم سود خود را در 

ماشین آالت می برد.

 هاشمی )توکا فوالد(: تمام اطالعات شرکت های فوالد مبارکه ، فوالد هرمزگان و فوالد 
خوزستان در کدال موجود است...

 محمود ارباب زاده )فوالد مبارکه(:  سالم خدمت سروران بزرگ صنعت فوالد. در 
ارتباط با علل زیان ده بودن واحد هاي فوالدسازي مواردي را مطرح مي نمایم تا اساتید 

فوالد، آنها را کامل و اصالح نمایند:
1- قبل از سال 1۳۹۳ وضعیت صنعت فوالد بسیار متفاوت بود و تقریبا اکثر شرکت ها 
سودآوري خوبي داشتند و دلیل آن هم توسعه واحدهاي فوالدي در ظرفیت ها و مکان هاي  

مختلف در سراسر کشور بود. 
علت سودآوري، باالبودن قیمت جهاني و نیاز شدید مصرف بازار خصوصا چین بود.

2- در آن سال ها اکثر توسعه ها بدون بررسي فني اقتصادي در ارتباط با مکان و ظرفیت 
طرح و ... صورت گرفت و با توجه به حاشیه سود باال اصال به مطالعات پایه ) F.S( و نظر 

کارشناسي توجه نمي شد.
۳- در بازدید مدیر عامل  شرکت پوسکو کره جنوبي زماني که میزان تولید فوالد و تعداد 
و پخش بودن این واحد ها در سراسر کشورمان را مشاهده  نمود سوالي را مطرح نمود: ما 
در پوسکو با دو کارخانه، ۳۷ میلیون تولید مي کنیم دلیل آنکه شما با این تعداد واحدهای 

زیاد، بسیار کمتر تولید مي کنید چیست؟
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علی محمد زمانی )صبا فوالد زاگرس(: به نظر بنده بحث واقعي شدن نرخ ارز به طور 
حتم باید با هدف حفظ ارزش پول ملي صورت بگیرد. این مهم یکي از هفت مؤلفه اصلي 
طرح تحول اقتصادي که به عنوان جراحي بررگ اقتصاد ایران بوده ولي متاسفانه این 
طرح مهم با اجراي نامناسب اولین بخش آن یعني هدفمندي یارانه ها باعث به کما رفتن 

اقتصاد بیمار و نحیف ایران شد.



تحلیل بازار
جهانی

تحلیل صنعت و بازار فوالد جهان 
در یک ماه گذشته

 سید محمد رضا دانشگر 
کارشناس صنعت فوالد

تولید جهانی فوالد در ماه آوریل 2016: ½
بنا بر آمار انجمن جهانی فــوالد )WSA( تولید فوالد جهان در پایان ماه 
آوریل سال 2016میالدی، 162۳ میلیون تن بوده که نسبت به سال گذشته 

میالدی 2/8 درصد کاهش داشته است.

ظرفیت استفاده شده واحدهای فوالدی جهان:  ½
بعد از حدود 2 سال روند کاهشی این شاخص، از اوایل سال 2016 ظرفیت 
استفاده شده واحدهای فوالدی جهان وارد روند مثبت شده و به باالی ۷0 
درصد رسید. در حالی که هنوز با سطوح 80 درصد سال 201۳ فاصله دارد.

قیمت ها و شاخص های جهانی بازار فوالد  ½
پس از دو ســال متوالی کاهش قیمت های جهانی فوالد، چند ماهی است 
که بازارهای جهان در حال جبران بخشی از افت قیمت می باشند. متوسط 
قیمت فوالدهای کربنی شامل ورق گرم و سرد، مقاطع و میلگرد در بازارهای 
مختلف دنیا )شامل آمریکای شمالی، اروپا، شرق آسیا، CIS و خاور میانه( 
در ماه گذشته میالدی به ۵10 دالر بر تن رسیده که هنوز از متوسط سال 

201۵ نیز کمتر است.

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 چهار ماه گذشته 

این ماده اولیه روند کاهشی را متوقف نموده و به تدریج وارد روند افزایشی 
شده و با ۵0 درصد افزایش از سطح 40 دالر به حدود 60 دالر رسیده و فعال 

باالتر از میانگین قیمت های سال 201۵ است.

½   )CIS( بیلت فوب دریای سیاه
از اواسط فوریه امسال یعنی حدود 4 ماه پیش قیمت بیلت دریای سیاه وارد 
روندی افزایشی با شیب تند شد به طوری که با ۷۵ درصد افزایش از سطوح 
240 دالر به بیش از 420 دالر رســید. هر چند در اواســط ماه می )اواخر 

اردیبهشت ماه( قیمت ها اصالح شده و به حدود 400 دالر بر تن رسید.

 میلگرد صادراتی ترکیه ½
میلگرد صادراتی ترکیه نیز روندی مشابه بیلت داشت و ظرف 4 ماه از سطوح 
۳10 تا ۳20 دالر به حدود ۵10 دالر رسید که در ادامه با اندکی کاهش در 

اواخر اردیبهشت ماه روی ۵0۵ دالر ثابت ماند.
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داخلی

تحلیل صنعت و بازارفوالد ایران دریک ماه گذشته
)اردیبهشت ماه 95(

بازار محصوالت فوالدی در یک ماه گذشته
همزمـان با افزایش جهانـی قیمت محصوالت فـوالدی، بازار ایران 
نیـز واکنـش نشـان داد و بخشـی از افت دو سـال گذشـته قیمت 
هـای فـوالد را جبـران کـرد؛ هـر چنـد کـه در ادامه اردیبهشـت 
مـاه، قیمـت ها پس از نوسـانات چند روزه مقـداری کاهش یافت. 
قیمـت مقاطـع در بازار ایران هم اکنون در سـطح قیمتهای سـال 

۹۳ قرار دارد.

در همیـن حـال قیمـت میلگـرد در مناطـق مختلـف دنیـا نیز در 
اواسـط مـاه مـی 2016 )اواخر اردیبهشـت مـاه( روندی افزایشـی 
داشـت و بیـن ۳۵0 تـا ۵40 دالر بـر تـن در مناطـق مختلـف در 

نوسـان بوده اسـت.

در خصـوص تیرآهـن نیـز روند صعـودی قیمت ایـن محصول که 
از سـه ماه پیش شـروع شـده بود در اواخر اردیبهشـت ماه امسال 
بـه دلیـل ضعـف تقاضـا متوقف شـد و قیمـت ها مقـداری اصالح 
گردیـد. نمودارهـای رونـد قیمـت روزانـه و ماهیانـه تیرآهـن 18 

ذوب آهـن را در ادامـه مالحظـه مـی فرمایید.

یکـی از شـاخص هـای مهـم بـرای فـوالدی هـا بـه خصـوص در 
بخـش نـورد، فاصله قیمـت میلگرد با شـمش اسـت. چنانچه این 
عـدد بـه خـط قرمـز هزینـه هـای تبدیـل و یـا کمتـر برسـد در 
منطقـه زیـان قـرار مـی گیرنـد. در اواخر اردیبهشـت ماه امسـال 
این شـاخص افزایش داشـت و به ۳۷0 تومان رسـید که علت آن 

افزایـش قیمـت میلگـرد و مقاطـع بود.
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بازار شمش و قراضه در داخل کشور
شـیب صعـودی قیمت شـمش بیلـت تولید داخل در ماه گذشـته 
متوقـف شـد و در حالیکـه در برخی روزها به بـاالی 1۵00 تومان 
نیـز رسـیده بـود مجـددا کاهـش داشـته و در اواخـر اردیبهشـت 
۹۵ بـه حـدود 12۳0 تومـان بـر کیلوگـرم رسـید. در همین حال 
قیمـت قراضـه سـنگین بار ویـژه نیز بـا 100 تومان افـت به ۷۵0 

تومـان بر کیلوگرم رسـید.

نمـودار بعـدی نیـز فاصلـه قیمـت شـمش بـا قراضـه را نشـان 
مـی دهـد. در چنـد سـال گذشـته تعـداد زیـادی واحـد ذوب بـا 
کـوره هـای القایـی راه انـدازی شـدند و رونـد ایـن نمـودار بـرای 
ایشـان مهـم اسـت. هزینه هـای تبدیل قراضه به شـمش )شـامل 
افـت وزنـی قراضـه، سـربار ذوب، برق، دسـتمزد، فروآلیاژ، نسـوز، 
تعمیرات و اسـتهالک و ... ( ۳00 تومان در نظر گرفته شـده است 
کـه البتـه ایـن در صورتـی اسـت کـه واحد بـا ظرفیت بـاال تولید 
کنـد. بـا افزایـش قیمت شـمش در فروردیـن و اوایل اردیبهشـت 
ماه امسـال، این شـاخص به طور چشـمگیری افزایش داشـت اما 
در اواخـر اردیبهشـت مـاه بـا کاهش قیمت شـمش تعدیل شـده 
و اختـالف شـمش بیلـت با قراضـه به حـدود 480 تومان رسـید.

بازار مقاطع تخت

امـا قیمـت انـواع ورق فـوالدی در فروردیـن و اردیبهشـت مـاه 
امسـال رشـد سـریعی را تجربه کرد و فوالد مبارکـه فرصتی برای 
افزایـش قیمـت هـا در بـورس کاال پـس از چندیـن مـاه متوالـی 

بدسـت آورد کـه باعـث افزایـش قیمـت هـا در بـازار شـد. اما در 
حـال حاضـر )اواخر اردیبهشـت مـاه( این قیمت هـا کمی تعدیل 

شـده و در حـال کاهـش می باشـد. 
ایـن رونـد در فروردین و اردیبهشـت ماه  بـرای ورق های وارداتی 
ضخامـت 2 میلیمتـر و همچنیـن ورق های ضخامت بـاال نیز کم 

و بیش اتفـاق افتاد.











دو شرکت قوی قدرت خود را در فن فلز کاری بکار
میبرند.

میتسوبیشی-هیتاچی ماشین االت وزیمنس و ا یی  فناوری
فلز باهم در راه بهتردر تاسیسات ماشین االت وتجهیزات

متالوژی ادقام میشوند.
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دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت 
و گو با چیالن با بیان این مطلب گفت: فوالد محصولی است که تابع 
مستقیم پروژه های عمرانی و ساخت و ساز در کشور است و به دلیل آن 
که در سال ۹4 بودجه عمرانی قابل توجهی به این بخش تخصیص داده 
نشده بود، بنابراین مصرف قابل توجه فوالد نیز نداشتیم و در سطح جهاني 
هم وضعیت به همین شکل بود و عرضه محصوالت فوالدي از تقاضا و 
مصرف واقعي پیشي گرفت. البته بازار خارجی نیز از اواخر اسفند تاکنون 
درمجموع با وجود برخی نوسانات منفی، درکل مثبت بوده و قیمت ها 

روند صعودی داشتند.
وی افزود: البته امسال بودجه هاي عمراني افزایش یافته است و انتظار 
داریم برخی از پروژه های بزرگ با توجه به توافقات هسته ای از محل 
فاینانس خارجی تامین اعتبار شود که درصورت عملیاتی شدن این پروژه 
ها امسال و در اولین گام شاهد پی ریزی و فونداسیون خواهیم بود که 
درنتیجه نیاز سیمان و فوالد افزایش می یابد که این خود به معنای رونق 

بازار این محصوالت است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در بخشی از صحبت های خود به 
مهمترین دستاوردهای انجمن فوالد در این دوره پرداخت و گفت: انجمن 
فوالد به عنوان یک انجمن صنفی وظیفه خود می داند که به مسائل 
و مشکالت این صنف بپردازد. اعضای این صنف شامل تولیدکنندگان 
زنجیره فوالد از صنایع باالدستی تا صنایع پایین دستی هستند که به دلیل 
شرایط بد اقتصادی بین المللی و نیز داخلی و افت قیمت های فوالدی، 
سال های سختی را پشت سر گذاشته اند. سال ۹4 نیز سخت ترین سال 
فوالد بود چراکه افت یکباره و تا 60 درصدی قیمت ها به ثبت رسید و در 

ایران نیز تاثیر خود را گذاشت.
وی افزود: عمده مکاتبات و جلسات انجمن در زمینه تعرفه ها بود چون 
معتقدیم صنعت فوالد در ایران نیز نظیر سایر کشورها باید براساس تعرفه 
های معقول و منطقی حمایت شود و در این راستا نیز هرچند اعمال تعرفه 

ها دیر عملیاتی شد اما موفق بودیم.
دکتر سبحانی از دیگر مشکالت صنعت فوالد را عدم توازن در زنجیره 
تولید از معدن تا محصول نهایی دانست و گفت: انجمن طی جلسات 
و مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
دستگاه های ذیربط و به استناد محاسبات فنی و اقتصادی گام هایی را در 
جهت تقویت فوالد و حمایت اعضا برداشته و عددهای معقولی را در اختیار 
دستگاه های مربوطه قرار داده که مورد پذیرش و تصویب وزیر محترم 
صنعت، معدن و تجارت نیز  قرار گرفته است که رعایت پایه های قیمتی 

تامین بودجه مورد نیاز طرح ها از طریق فاینانس در پساتحریم و افزایش 
بودجه های عمرانی در سال جاری رونق بخش فوالد را به همراه دارد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران در مصاحبه با چیالن مطرح کرد:

رونق بخش فوالد 
در راه است

سبب خواهد شد تا محصول نهایی بتواند خود را با بازار تطبیق دهد. 
وی به موضوع کمک به بنگاه ها در تامین سرمایه در گردش و نقدینگی 
اشاره کرد و اظهار داشت: درخواست انجمن تعلیق، استمهال بدهی و 
مدارا از سوی سیستم بانکی با شرکت های فوالدی بود که به دلیل 
رکود با مشکل مواجه شده  اند که در این زمینه هم پیگیری های الزم 

انجام شده و در حال انجام است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد تثبیت قیمت حامل های انرژی برای 
سال جاری را از دیگر مباحثی عنوان کرد که انجمن در این مدت پیگیر 
آن بوده است و گفت: صنعت فوالد امسال کشش این افزایش نرخ را 
نداشت بنابراین انجمن در تمامی جلسات و مکاتبات خود خواستار 

تثبیت قیمت ها برای سال ۹۵ بود.
وی به پیگیری انجمن درخصوص موضوع جایزه صادراتی نیز اشاره 
کرد و افزود: با توجه به اینکه یکی از اولویت های دولت توسعه صادرات 
است باید بتوان برای رونق صادرات صنعتی از مشوق های صادراتی 
استفاده کرد. همچنین باید بتوان از محل هدفمندی یارانه ها شاهد 
تخصیص یارانه به صنعت فوالد باشیم که البته هنوز این مورد عملیاتی 
نشده است. دکتر سبحانی در خصوص بخشنامه شورای همکاری خلیج 
فارس در خصوص توقف واردات از ایران نیز گفت: اگر تولیدکنندگان ما 
کیفیت و قیمت را مدنظر قرار دهند، این اقدامات تاثیری بر بازارهای 
صادراتی نخواهد داشت چرا که مصرف کنندگان براي خرید خوب و 

اقتصادي راه فرار از محدودیت ها را پیدا خواهند کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در گفت و گو با چیالن در مورد پاسخ به 
صحبت های اخیر سندیکای لوله و پروفیل اظهار داشت: فوالد مبارکه 
از بدو بهره برداري تا به امروز همواره در کنار صنعت لوله و پروفیل 
بوده و هرگز این دو صنف در مقابل هم قرار نگرفته اند و فکر نمي 
کنم موضع گیري هاي اخیر یکي دونفر در سندیکاي لوله و پروفیل 
علیه فوالد مبارکه مورد تایید همه اعضاي این صنف باشد زیرا اعضاي 
سندیکا جزو مشتریان وفادار فوالد مبارکه هستند و فراموش نکرده اند 
زماني که قیمت صادراتي محصوالت فوالد مبارکه در مقایسه با فروش 
داخل بیش از ۳00 تومان مزیت داشت هم فوالد مبارکه سهمیه آنان 
را قطع نکرد و آنان را تنها نگذاشت. به هر حال اگر مشکلي هم باشد 
به شیوه گذشته از طریق گفت و گوي مستقیم بین دو طرف قابل حل 
است نه از طریق طرح موضوع در رسانه ها و غوغا ساالري و زدن اتهام 
و تخریب و رفتارهاي غیر حرفه اي و غیر اخالقي که قطعا مورد نظر 

اعضاي سندیکا هم نیست.

گزارش و گفتگو
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مدیرعامل بانک صنعت و معدن خبر داد:

سرمایه ناچیز بانک صنعت و معدن برای 
حمایت از واحدهای تولیدی

ــدن در  ــت و مع ــک صنع ــل بان ــی، مدیرعام ــرف افخم علی اش
ــت:  ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن ــری و در جم ــت خب ــک نشس ی
متاســفانه بــا توجــه بــه توســعه ای بــودن بانــک صنعــت و معــدن 
و بــا وجــود تمــام تالش هایــی کــه بــرای افزایــش ســرمایه ایــن 
بانــک انجــام داده ایــم، مجلــس در بودجــه ســال ۹۵ بــا افزایــش 
ــش  ــن افزای ــرورت ای ــرد. ض ــت نک ــک موافق ــن بان ــرمایه ای س
ســرمایه زمانــی بیشــتر احســاس می شــود کــه می بینیــم مجمــوع 
ســرمایه ۵ بانــک توســعه ای کشــور رقــم ۶/۳میلیــارد دالر اســت. 
ــی اســت کــه فقــط یــک بانــک در  ــزان ســرمایه در حال ایــن می
چیــن ســرمایه  اش بــه ۱۰۴ میلیــارد دالر می رســد و بانــک 
دیگــری در ژاپــن، ســرمایه اش ۲۸ میلیــارد دالر اســت. بــه طــور 
حتــم بــا مقایســه ای اجمالــی متوجــه خواهیــم شــد کــه هــر یــک 
ــان  ــزان سرمایه ش ــدر می ــور چق ــعه ای در کش ــای توس از بانک ه
ناچیــز اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بانک  هــای توســعه ای در 

ــوند.  ــی اداره می ش ــه صــورت دولت ــا ب دنی
ــه ای  ــه گون در ایــن زمینــه دولــت بایــد درآمــد و هزینه هایــش ب
باشــد کــه بخشــی از منابــع دولتــی به ســمت بانک های توســعه ای 
ســوق پیــدا کنــد. بــه طــور حتــم بــا توجــه بــه ماهیــت بانک های 
ــان  ــاخت  ش ــه زیرس ــی ک ــا در صورت ــک  ه ــن بان ــعه ای، ای توس

ــوردار  ــبی برخ ــرمایه مناس ــود و از س ــت ش تقوی
ــای  ــی پروژه ه ــن مال ــد در تامی ــند، می توانن باش
ــه  ــن اینک ــد. ضم ــری بردارن ــادی گام موث اقتص
ــم بخــش  ــش مه ــه نق ــا توجــه ب ــم ب ــا معتقدی م
ــه  ــد ب ــع بای ــت مناب ــور، هدای ــی در کش خصوص
ــه  ــن زمین ــد و در ای ــا باش ــن بخش ه ــمت ای س
هــم بانــک صنعــت و معــدن با وجــود اینکــه ۱۰۰ 
درصــد منابعــی کــه در اختیــار دارد دولتــی اســت 

امــا ۹۹ درصــد از منابعــش را صــرف تامیــن مالــی و حمایــت از 
بخش هــای خصوصــی می کنــد.

جهــت اطــالع تولیدکننــدگان، بانــک صنعــت و معــدن در حــال 
ــارد دالر  ــاالی ۱۰ میلی ــرمایه، ب ــون دالر س ــا ۷۰۰ میلی ــر ب حاض
ــن  ــر ســرمایه ای تســهیالت پرداخــت کــرده کــه حــدود ۱۲ براب
ــک  ــن بان ــرمایه ای ــه س ــی ک ــن در صورت ــت. بنابرای ــک اس بان
ــد  ــا ح ــز ت ــک نی ــی بان ــهیالت  ده ــدرت تس ــد، ق ــش یاب افزای

زیــادی افزایــش خواهــد یافــت امــا بــه هرحــال در ســال جــاری 
تــا هــر انــدازه ای کــه بتوانیــم منابــع تجهیــز کنیم، بــه همــان اندازه 
نیــز اقــدام بــه ارائــه تســهیالت بــه بخش هــای مختلــف صنعــت 
و تولیــد خواهیــم کــرد امــا بــه هــر ترتیــب، برنامــه بانــک ایــن 
اســت کــه ۵ میلیــارد دالر پــروژه را در ســال ۹۵ تامیــن مالــی کند. 
افخمــی در پاســخ به ســوال خبرنــگار صمت در خصــوص برنامه 
هــای اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از واحدهــای تولیــدی گفــت: 
ــه اینکــه دولــت مقــرر کــرده بــرای تحقــق اقتصــاد  ــا توجــه ب ب
ــای  ــه بنگاه ه ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــم ۱۶ ه ــا رق ــی، ت مقاومت
ــن  ــد، اگــر ای کوچــک و متوســط در ســال جــاری پرداخــت کن
اعتبــار در اختیــار بانــک صنعــت و معــدن قــرار گیــرد،  اولویــت 
نخســت خــود را حمایــت از صنایــع کوچک و متوســط قــرار می 
دهــد بــه طــوری کــه ایــن واحدهــا بتواننــد ظرفیــت تولیدشــان را 

از ۳۰ درصــد بــه ۶۰ درصــد برســانند. 
همچنیــن، ســال گذشــته نیــز در همیــن زمینــه، بــا بانــک مرکــزی 
ــم کــه براســاس آن مقــرر شــد بانــک  تفاهمنامــه ای امضــا کردی
مرکــزی مبلغــی را در اختیــار بانــک صنعــت و معــدن قــرار دهــد 
ــد  ــه می توانن ــطی ک ــک و متوس ــای کوچ ــه بنگاه ه ــک ب ــا بان ت
ــی  ــت بحران ــا در وضعی ــد ی ــت تولیدشــان را افزایــش دهن ظرفی
ــه  ــن زمین ــد. در همی ــاص ده ــتند اختص هس
حــدود ۷۰ واحــد شناســایی شــد و ۵۰۰ 
میلیــارد تومــان بــرای حمایــت از آنهــا از بانک 
مرکــزی دریافــت و بــه آنهــا اعتبــار پرداخــت 
ــم آن  ــد کردی ــون رص ــا تاکن ــه م کردیم.آنچ
ــن  ــد در ای ــطح تولی ــتغال و س ــه اش ــت ک اس
ــی برخــی از  ــه و حت ــش یافت ــا افزای ــگاه  ه بن
ــروی  ــذب نی ــه ج ــدام ب ــا اق ــگاه  ه ــن بن ای
ــد  ــرح آزمایشــی نشــان می ده ــن ط ــه ای ــد ک ــد کار کرده ان جدی
می توانیــم بــا حمایــت مناســب از بنگاه هــای کوچــک و متوســط 
تولیــد و اشــتغال را رونــق دهیــم. ایــن طــرح آزمایشــی اجــرا شــد 
ــزارش  ــه شــکل گ ــان خــرداد ب ــا پای ــج آن ت ــرار اســت نتای و ق
عملکــرد بــه بانــک مرکــزی ارائــه شــود کــه امیدوایــم بــا توجــه 
بــه نتایــج مثبــت آن، بتوانیــم خــط اعتبــاری جدیــدی را از بانــک 

مرکــزی در همیــن زمینــه دریافــت کنیــم.

مجموع سرمایه 5 بانک توسعه ای ایران 6/3میلیارد دالر است در حالی که فقط سرمایه یک بانک سرمایه ای در چین   104 میلیارد دالر است.
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با وجود آنکه 100 درصد منابع 
بانک صنعت و معدن دولتی 

است اما 99 درصد از منابعش 
را صرف تامین مالی و حمایت 
از بخش های خصوصی می کند.
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 جنـاب پورمنـد، درخصوص قـرارداد شـرکت دانیلی و 
میدکو توضیحاتی بفرمایید؟

در برنامـه میدکـو تولیـد 4.2 میلیـون تـن فـوالد دیـده شـده اسـت ایـن 
تولیـدات در سـه طـرح شـامل کارخانه فـوالد زرند به ظرفیـت 1.۷ میلیون 
تـن، بردسـیر به ظرفیـت یک میلیون تن و کرمان بـه ظریفیت 1.۵ میلیون 

تـن بـه بهره بـرداری خواهند رسـید.

در پـروژه فـوالد بوتیا به ظرفیت اسـمی 1.۵ میلیون تن قـراردادی با دانیلی 
ایتالیـا امضا شـده بود. این شـرکت پیمانـکار اصلی میدکو در پـروژه مذکور 
محسـوب مـی شـد البتـه پیمانـکار ایرانـی نیز بـا این شـرکت مشـارکت و 
همـکاری مـی کنـد. قرار بود سـرمایه مـورد نیـاز برای ایـن پـروژه از محل 
فاینانـس ایـران و چیـن تامین شـود اما با مشـکالتی که پیش آمـد، انتقال 
فاینانـس بـه بعـد از رفع تحریـم ها و امضـای توافق نامه برجام موکول شـد 
بـه گونـه ای که فاینانس این طرح مسـتقیما از چین بـه ایتالیا انتقال یافت 

امـا تغییـری از نظر مبلـغ قرارداد صـورت نگرفت.

ایـن طـرح درحـال حاضـر حـدود 12 درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته و 
توضیـح تکمیلـی در مـورد پـروژه مذکـور ایـن اسـت کـه بـا توجه بـه نیاز 
انـرژی، نیـروگاه ۵00 مگاواتـی بـرای تامین انـرژی مورد نیـاز کارخانه های 
فـوالد الزم بـود کـه فاینانـس ایـن طـرح نیز قـرار بـود از طریـق پکیج بین 
ایـران و چیـن تامین شـود که با به نتیجه نرسـیدن آن، فاینانـس این طرح 

نیـز بـه ایـران و ایتالیا انتقـال یافت.

در واقـع شـرکت دانیلـی هـم پیمانـکار فـوالد میدکو در پـروژه فـوالد بوتیا 
بوده و یکی از شـرکت های آن پیمانکار نیروگاه اسـت. در 
تفاهـم نامـه اولیه بین میدکـو و دانیلی بـا در نظر گرفتن 
سـه طـرح بـا همـکاری ایـن شـرکت، بـرآورد اولیـه یک 
میلیـارد یـورو بـود اما بنـا به دالیلـی از طرح سـوم صرف 
نظـر شـد و تنهـا پـروژه فـوالد و نیـروگاه دنبـال شـد که 
ایـن دو طـرح جمعـا معـادل 800 میلیـون یورو سـرمایه 

نیاز داشـتند.

 وضعیـت طـرح هـای میدکـو چگونـه 
است؟

به غیر از بوتیا که به تازگی ساخت آن آغاز شده، در تالش هستیم سایر پروژه 
ها را تا پایان امسال به بهره برداری رسانده یا بخش اعظمی از کارشان را به 

اتمام برسانیم.
پروژه فوالد بردسیر امسال یا حداکثر تا سه ماهه اول سال ۹6 تکمیل می 
شود. اما گندله سیرجان، مس کاتدی به ظرفیت ۵0 هزار تن و به روش 
بیوتانک لیچینگ، فوالد 1.۷ میلیون تنی زرند، آهک و دولومیت بوتیا، خط 

دوم فروسیلیس همدان و کارخانه فرآوری زغال در طبس از جمله پروژه هایی 
هستند که تالش خواهیم کرد تا پایان سال جاری به بهره برداری برسانیم.

 بررسـی هـای فنـی و اقتصـادی ایـن طـرح هـا چگونه 
صـورت گرفته اسـت و آیا نوسـانات و رکود بازار فـوالد تاثیری 

بر بازبینی این طرح ها خواهد داشت؟
تمامـی پروژه هـا از زمان برنامه ریزی به صورت سـاالنه و مطابق با تغییرات 
و آخریـن قیمـت های موجـود در بازار، مورد بررسـی فنی و اقتصادی مجدد 
قـرار مـی گیرنـد. امـا نکته قابـل توجه این اسـت که قیمـت فلـزات در بازه 
هـای زمانـی مشـخصی شـکل می گیرد کـه حتـی احتمـال دارد در برخی 
از سـال هـا آن هـم بـه صورت مقطعـی و کوتاه مدت، نوسـاناتی نیز داشـته 
باشـد. بنابرایـن زمانـی کـه یـک پـروژه فـوالد را مورد بررسـی هـای فنی و 
اقتصـادی قـرار دهنـد بازه های زمانی 10 سـاله بـرای آن در نظر می گیرند 
پـروژه هـای میدکـو نیز اینگونه مـورد ارزیابـی قرار گرفته اما طبیعی اسـت 
که نوسـانات قیمت، سـود و نیز مدت و دوره بازگشـت سـرمایه را تغییر می 
دهـد. البتـه با توجه بـه پروژه هایی کـه در میدکو از معدن تـا فوالد تعریف 
شـده ایـن به هـم پیوسـتگی و یکپارچگی پـروژه هـا، مزیتی برای مـا بوده 
و مـا را در موقعیـت بهتـری قـرار مـی دهـد چراکـه این یکپارچگی سـبب 

کاهـش هزینـه های حمل می شـود.

 دلیل میدکو در سرمایه گذاری معادن شیلی و استرالیا 
چیست؟

برای تولید فوالد به ذخایر باالیی نیاز داریم البته این به معنای آن نیست 
که ما از ذخایر داخلی چشم پوشی خواهیم کرد. علیرغم اقدامات مثبت و 
خوبی که در سالیان اخیر خصوصا در بخش دولتی در حوزه 
اکتشافات صورت گرفته اما این اقدامات کافی نبوده و هنوز 

با اکتشافات عمیق فاصله داریم.
از این رو با توجه به این نکته که کشورهای معدنی نظیر 
استرالیا، کانادا یا شیلی در زمینه اکتشاف اقدامات خوبی 
داشته و ذخایر قابل توجهی را اکتشاف کرده اند که آمادگی 
با ضخامت کم،  نیز به دلیل ذخایر  استخراج را دارند و 
عمیق و بعضا با درصد خاکستر باال در بخش زغالسنگ 
کشور، برای مخلوط کردن و بدست آوردن کک مرغوب 
و دسترسی به منابع مطمئن تر و با کیفیت تر، سرمایه 

گذاری در معادن سایر کشورها را مد نظر قرار دادیم.

 میدکو در کدام پهنه های اکتشــافی ورود پیدا کرده 
است؟

درحال حاضر ۵ پهنه اکتشافی داریم که ۳ مورد در کرمان، یکی در اردبیل و 
دیگری در استان قزوین است.

مدیرعامل شرکت توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه )میدکو( در گفتگو با چیالن:

بازرگانی بین المللی فلزات از سایر 
بازرگانی ها سخت تر است

شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه به صورت صددرصد خصوصي و سهامي عام به منظور سرمایه گذاري و توسعه 
در بخش معادن و صنایع معدني کشور و با سرمایه 100 میلیارد تومان، در آذرماه سال 1386 تأسیس شد. پس از حدود یک دهه سرمایه 
میدکو و در شش مرحله به میزان 2200 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین چندی پیش بود که خبر امضای قرارداد شرکت 

فوالد بوتیای ایرانیان با دو شرکت دانیلی و فاتا ایتالیا منتشر شد و از آن به عنوان یکی از توفیقات برجام نام برده شد.
 علی اصغر پورمند، مدیرعامل شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( معتقد است، فعالیت های بزرگ اقتصادی باید 

عالوه بر تیم فنی و اقتصادی قوی از طریق مجموعه های پولی و مالی تامین سرمایه شود. 
 پیمان مرادی

برنامه میدکو تولید 4.2 
میلیون تن فوالد است.

یکپارچگی پروژه هایی میدکو 
از معدن تا فوالد، مزیتی ما 
و سبب کاهش هزینه های 

شرکت شده است.



43   آقای مهندس، میدکو در سال 95 به حوزه بازرگانی 
نیز ورود پیدا کرده است؟

شرکت های بزرگ معدنی در دنیا بخشی از کارشان را بر سرمایه گذاری و 
تولید متمرکز می کنند اما بخش مهمی از کار آنها نیز بازرگانی است اما باید 
توجه داشت که بازرگانی بین المللی فلزات از سایر بازرگانی ها تخصصی تر و 
سخت تر است.. ایران در زمینه بازرگانی بین المللی فلزات هنوز اقدام خاصی 
انجام نداده و جایگاهی بدست نیاورده است و در حالی که باید برای فروش 
راحت تر محصوالت تولیدی خود در این دادوستد جهانی حضور یابد. بنابراین 
حضور در بازارهای بین المللی و تجارت خارجی نه یک انتخاب بلکه یک الزام 
برای شرکت هاست. بسیاری از خرید و فروش ها در حوزه فلزات از سوی 
شرکت های بزرگ معدنی جهان صورت می گیرد لذا در میدکو نیز به عنوان 

یک هلدینگ این کار را شروع کرده ایم.

 آقای پورمند، دلیل اینکه معادن باید به شرکت هایی 
کنند  می  تولید  باال  افزوده  ارزش  با  محصول  که  گردد  واگذار 

چیست؟
ــی و  ــی، حقوق ــی، قانون ــای فن ــه ه ــوع جنب ــن موض ــدن ای ــرح ش مط
اقتصــادی دارد. در مفــاد قانــون معــادن آمــده اســت مــاده معدنــی بایــد 
تبدیــل بــه محصــول بــا ارزش افــزوده باالتــر شــود کــه در ایــن صــورت از 
ثــروت ملــی و دارایــی هــای بالقــوه بهتر اســتفاده شــده اســت. در برهه ای 
نیــز بــه صراحــت اعــالم شــده معــدن باید بــه شــرکت هایــی واگذار شــود 
کــه کارخانــه فــرآوری آن را نیــز دارنــد. در حقیقــت معــدن بــدون واحــد 
فــرآوری ارزشــی نداشــته و آن چیــزی کــه بــه مــاده معدنــی ارزش مــی 
دهــد کارخانــه فــرآوری اســت؛ در تمامــی کشــورها ایــن چنین بــوده و در 
ایــران نیــز بایــد ایــن گونــه باشــد. حــال کــه مجموعــه ای در کنــار واحــد 
فــراوری، واحدهــای متالــوژی نیــز احــداث مــی کنــد قطعــا بایــد شــاهد 

واگــذاری واحــد معدنــی بــه آنهــا نیــز بــود.

نظر شما در مورد بهره مالکانه معادن چیست؟
بـا وجـود اینکـه بهره مالکانـه یا همان حـق انتفـاع در قانون بودجـه آورده 
می شـود اما براسـاس قانـون معادن مبنای قانونی نـدارد. بنابراین معتقدیم 
بهـره مالکانـه ای کـه در قانـون بودجه آورده می شـود موافـق قانون معادن 
نبـوده و نمـی تـوان قانـون معـادن را وضع کـرد درحالی که نقیـض آن در 
قانـون بودجـه آورده شـده اسـت. طبق قانـون درصورتی کـه در مقطعی از 
زمـان سـرمایه گـذار معـدن قـادر به سـرمایه گـذاری نباشـد مـی تواند با 
اجـاره پروانـه خود، اسـتخراج را به غیر واگـذار کرده و درصـدی از فروش را 

دریافـت کنـد اما ایـن یک اصل کلی و همیشـگی نبوده و رویـه معدنکاری 
نـه در ایـران و نـه در کل دنیا چنین نیسـت.

تا چه اندازه بانک ها می توانند به عنوان سرمایه گذار 
یا تامین کننده مالی در پروژه های توســعه ای همکاری داشته 

باشند؟
زمانی می توان فعالیت های بزرگ اقتصادی انجام داد که در کنار تیم فنی 
و اقتصادی که وظیفه ایده پردازی، انتخاب و اجرا دارد، مجموعه ای پولی و 
مالی و در حقیقت اعتباری، تامین سرمایه آنرا انجام دهد این تامین سرمایه 
یا باید از طریق بانک های سرمایه گذار صورت گیرد یا از طریق بازار سرمایه.

سرمایه  برای  که  درحالی  هستند  تجاری  های  بانک  ما  های  بانک  اما 
گذارای های بزرگ و در حقیقت هر فعالیت اقتصادی مثل سرمایه گذاری 
در معدن و صنایع معدنی نیازمند بانک های سرمایه گذار هستیم. از طرفی 
درحالی بانک های سرمایه گذار در داخل نداریم، بازار سرمایه ما نیز کارکرد 

بانکی و نه سرمایه ای دارد.

 میدکو برای ســال 95 چه ســودی را در نظر گرفته 
است؟

بودجه سال قبل شرکت حدود 420 میلیارد تومان بود که 21۵ میلیارد تومان 
محقق شد و سود با سرمایه فعلی 2200 میلیارد تومانی برای سال ۹۵ حدود 

۳20 میلیارد تومان اعالم شده است.

 از زمان تاسیس میدکو در سال 86 تا به امروز به چه 
میزان توانسته اید به اهداف از پیش تعریف شده خود دست 

یابید؟

زمانـی کـه پروژه هایی که در شـرکت تعریف شـده به اتمام برسـد، میدکو 
بـه صـد در صد اهداف خود رسـیده اسـت و تالش خواهیم کرد تا در سـال 

۹۷ این موضوع محقق شـود.

 آیا بــا لغو تحریم ها در پســابرجام صنایع معدنی به 
جایگاه واقعی خود می رسد؟

تاثیـر تحریـم ها در دو حوزه مبـادالت بانکی )پولی و مالـی( و نیز مبادالت 
کاالیـی و حمـل و نقل بیش از سـایر بخش هاسـت. با لغـو تحریم ها عالوه 
بـر تسـهیل این دو مورد، امکان اتصال به شـبکه های مالی دنیـا و بازارهای 

بین المللی براحتی میسـر می شـود.



چشـم انداز بـازار فوالدهای سـاختمانی و 
آلیـاژی را در سـال  جـاری چگونـه ارزیابـی مـی 

کنید؟
بسـیاری از صاحـب نظران حـوزه فوالد، تغییر قابـل توجهی را 
بـرای سـال جاری پیش بینـی نمی کنند. در حـوزه فوالدهای  
سـاختمانی کـه موتـور محرکـه آن بخـش مسـکن اسـت تـا 
زمانـی کـه ایـن بخش فعـال نشـود نمی تـوان امیـد چندانی 
بـه بـازار ایـن محصوالت داشـت. از اینـرو در بـازار محصوالت 
فوالد سـاختمانی، شـاهد هسـتیم کـه روند جهانـی تاثیری بر 
بـازار ایـن تولیـدات نداشـته و تنها به سیاسـت هـای داخلی و 

خـروج از رکـود بخش مسـکن مرتبط اسـت.
امـا در حـوزه فوالدهـای آلیـاژی و مهندسـی احتمـال دارد 
بـا رونـق صنعـت نسـبت بـه سـال قبـل، بهبـود تقاضـای این  
محصـوالت را مشـاهده کنیـم ، امـا چـون حجـم تولیـد ایـن 
نـوع فوالدهـا کـم اسـت؛ عمـال تاثیـری بـر کل صنعـت فوالد 

نخواهـد گذاشـت.

 آقـای قدیریان، بازار مصـرف فوالدهای 
آلیاژی و کیفی در ایران چگونه است؟

بازارهـای  بـا  چـون  کیفـی  و  آلیـاژی  فوالدهـای  حـوزه  در 
تخصصـی و خـاص مواجـه هسـتیم، تولیـد مطابق نیاز بـازار و 

سـفارش مشـتریان و بـا اتصـال به مصـرف کننـدگان صنعتی 
انجـام مـی شـود و ایـن دلیـل بـر محـدود بـودن تولیـد در 
بـازار ایـن نـوع محصـوالت اسـت. بـرای مثـال از اصلـی ترین 
مشـتریان فـوالد آلیاژی ایران، مگاموتور، سـایپا، سـازه گسـتر 
و وزارت دفـاع هسـتند کـه خـود مصـرف کننـدگان نهایـی 

محسـوب می شـوند.

فـروش و بازاریابـی صادراتی فـوالد های 
آلیـاژی ایـران نسـبت بـه رقبـای چینـی چگونه 

است؟
اگرچـه در دوران تحریم، به لحـاظ روابط تجاری، نقل و انتقال 
پـول، هزینـه هـای بیمـه و حمـل و نقـل دچار مشـکل بودیم 
امـا از بخـش هایـی نظیـر مسـکن تاثیـر چندانـی نپذیرفتیم. 
رکـود صنایـع آلیـاژی تنهـا از رکـود اقتصـادی نشـات گرفت. 
درسـت اسـت کـه در چرخـه صنعـت تمامـی حلقـه هـا بهـم 
پیوسـته اسـت و از رونـق و رکـود به نسـبت تاثیر مـی پذیرند 

امـا این نسـبت هـا متفاوت اسـت.
در بحـث تولیـد فوالدهـای آلیـاژی و رقابـت بـا رقبـا مشـکل 
اصلـی اتصـال به بازارهـای مصـرف نهایی و مشـتریان خاصی 
اسـت کـه تولیـد بـا توجـه بـه نیـاز آنهـا انجـام مـی شـود، 
بنابرایـن نفـوذ در بازارهـای سـایر رقبا بسـیار سـخت اسـت و 

مدیرعامل فوالد آلیاژی ایران، گران بودن تولید 
فوالد ایران را تشریح کرد:

مشـکل رقـابت بـا رقبـا 
به دلیل هزینه های باالی 

تولید فوالد در ایران
بسیاری از کارشناسان و فعاالن بازار فوالد معتقدند برای آنکه توان رقابت در بین فوالدسازان داخلی افزایش یابد عالوه بر حمایت هایی که از سوی 
دولت در حوزه تعرفه های وارداتی صورت می گیرد، باید شاهد افزایش بهره وری تولید به عنوان یکی از پارامترهای موثر بر قیمت تمام شده بود.
مهندس محمد ابراهیم قدیریان، مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران معتقد است یکی از مشکالت در صنعت فوالد، تراکم نیروی انسانی و 

بهره وری پایین در این حوزه می باشد که اثربخشی مزیت های دیگر تولید در ایران را کاسته است.
وی در این باره به خبرنگار چیالن گفت: برای اینکه تولیدکنندگان ما در شرایط رکود و مازاد عرضه در بازار فوالد قدرت رقابت خود را از دست 
ندهند، عالوه بر اعمال تعرفه های گمرکی موثر، موضوع کاهش هزینه ها به صورت هدفمند و جدی می بایست در دستور کار قرار گیرد. در ادامه 

گفت و گوی چیالن با مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران را خواهید خواند:
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بازاریابـی فوالدهای آلیاژی کاری پیچیده و مشـکل محسـوب 
فوالدهـای  تجـارت  در  چیـن  موفقیـت  شـانس  شـود.  مـی 
مخصـوص بسـیار بـاال اسـت؛ چون هم بـه لحاظ حجـم تولید 
ایـن نـوع فوالدهـا دارای بـرگ برنـده ای در بـازار اسـت و هم 
بـازار مصـرف مناسـبی دارد. در ایـن کشـور مقیـاس بـاالی 
تولیـد بـه کاهـش هزینه ها کمـک می کنـد، بنابرایـن زمانی 
کـه چیـن ظرفیـت مـازاد دارد بـه لحـاظ قیمـت پاییـن تر و 
عرضـه زیادتـر شـانس حضـور در بازار مـا را به راحتی بدسـت 
آورده و تولیدکننـدگان داخلـی را بـا مشـکل مواجـه می کند.
تولیدکننـده داخلـی علیرغم برخـورداری از مصـرف کنندگان 
خـود، در شـرایط فعلـی بـه لحـاظ قیمت تمـام شـده و تعرفه 

هـای وارداتـی شـانس اندکـی بـرای رقابـت با چیـن دارد. 

راهـکار پیشـنهادی بـرای رفع ایـن چالش 
چیست؟

اگـر دولـت در بحـث تعرفـه کوتـاه بیایـد و آنـرا بـه صـورت 
اساسـی دنبـال نکنـد چـوب حـراج بـه صنعـت فـوالد کشـور 
خواهـد زد. صنعـت فـوالد مـا بـه دلیـل گـران بـودن تولیـد، 
قـدرت رقابـت بـا رقبا را نـدارد. تولیـد فعلی با احتسـاب یارانه 
هایـی کـه دولـت بـه بخـش تولیـد مـی دهد، بـاز هـم هزینه  
باالیـی دارد. بـا وجـود اینکـه هزینـه انـرژی آن هم بـه میزان 

ناچیز نسـبت به سـایر کشـورهای تولیدکننده پایین اسـت اما 
هزینـه نیروی انسـانی و بهـره وری اثر آنرا خنثی کرده اسـت.

 راهـکار شـما بـرای کاهـش بهـای تمـام 
شده و افزایش بهره وری چیست؟

صنعـت فـوالد در چنـد سـال گذشـته نـه بـه عنـوان صنعت 
اقتصـادی بلکـه بـه عنـوان صنعـت اشـتغال زا مـورد توجـه 
دولت ها بوده اسـت. در طی سـال های گذشـته که سیاسـت 
اشـتغال کاذب اعمـال شـد، شـاهد کاهـش بهـره وری نیروی 

کار و افزایـش هزینـه هـا نیـز بودیم.
امـا درمجمـوع مـی تـوان اینگونـه نتیجـه گیـری کـرد کـه 
صنعـت فـوالد مـا از نظر تکنولـوژی عقب اسـت و این موضوع 
سـبب شـده اسـتفاده از نیـروی انسـانی نیـز در آن افزایـش 
یابـد. عقـب افتادگـی فعلی ما در توسـعه ملی، عقـب افتادگی 
در حـوزه رفتـار و تفکـر نیـروی انسـانی اسـت و نیاز اسـت تا 
بـا آمـوزش مهـارت هـا و تعییـن صحیـح وظایـف، بهـره وری 
نیروهـای فعلـی افزایـش یابـد. تـورم نیـروی انسـانی صنایـع 
فراتـر از عرصـه توسـعه فـوالد اسـت؛ در غیـر این صـورت می 
توانسـتیم بـا اعمـال تمهیـدات سـرمایه ای بخشـی از مـازاد 
نیـروی انسـانی را در طرح های توسـعه ای جدیـد بکار گرفته 

و فعـال کنیم.
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در حال حاضـر مهم ترین راه هـای تامین مالی 
تولیدکنندگان صنعت فوالد کشور چیست؟

راهکارهـای فعلـی را می تـوان در دو گـروه بـازار پـول 
و بـازار سـرمایه طبقـه  بنـدی کـرد کـه البتـه بـه  دالیل 
مختلـف مانند قدمت نظام بانکی کشـور و عدم  شـناخت 
بنگاه هـای اقتصـادی از روش  هـای تأمیـن مالـی در بازار 
سـرمایه، بانـک  هـا همچنـان نقـش اصلـی را در تأمیـن 
مالـی بنـگاه  هـای اقتصـادی از جملـه تولیدکننـدگان 
فعـال در صنعـت فـوالد ایفا می کننـد. از ابزارهـای فعلی 
بـازار سـرمایه بـرای تأمیـن مالـي صنایع فلـزي و معدني 

مي تـوان بـه انواع ابزارهـاي بدهي اشـاره کرد که با توجـه به هدف 
شـرکت از تأمیـن منابـع، دارایـي  هـا و وضعیت مالـي و عملکردي 
شـرکت، کاربـرد متفاوتـی دارنـد. از اوراق اجـاره می  تـوان با هدف 
تأمیـن نقدینگـي یا خرید دارایي، اوراق اسـتصناع با هدف سـاخت 
دارایـي، اوراق مشـارکت بـا هدف تأمیـن نقدینگي براي پـروژه  اي 
خـاص، اوراق مرابحـه بـا هدف خریـد دارایي و اوراق سـلف با هدف 
تأمیـن سـرمایه در گـردش اسـتفاده کـرد. از ابزارهاي سـرمایه  اي 
تأمیـن مالـي نیـز مي تـوان بـه صنـدوق پـروژه بـراي تأمیـن مالي 

پـروژه  هـا اشـاره کرد. 
 بـازار سـرمایه چگونـه می تواند بسـتر مناسـبی برای 
تأمیـن مالی شـرکت های فـوالدی فراهم کنند؟ و نقـش آنها را 

در این سال ها چگونه ارزیابی می کنید؟
در کنـار فعالیت بانک ها که سـهم به سـزایی در تأمیـن مالی بنگاه  
هـای تولیـدی صنایـع مختلـف دارند، نهادهـای واسـط دیگری در 
بـازار سـرمایه بـه نـام تأمیـن  سـرمایه ها وجـود دارنـد کـه کارکرد 
اصلـی آنهـا نیـز، هدایت منابع دارنـدگان وجوه مـازاد به بخش های 
مولـد صنعتـی و اقتصـادی اسـت. امـروزه تأمیـن  سـرمایه  هـا در 
کشـورهای پیشـرفته دنیـا، نقـش مهمـي را در ارائه انـواع خدمات 

مالـي بـه شـرکت  هـا بـر عهـده دارنـد. در کشـور مـا نیـز از سـال 
1۳8۷ کـه مجـوز تأسـیس نخسـتین تأمین سـرمایه صـادر شـد، 
تاکنـون ۹ تأمین سـرمایه فعالیـت خـود را آغـاز کرده انـد کـه بـه 
ارائه خدماتی مانند تعهد پذیره نویسـی، مشـاوره عرضـه و پذیرش، 
بازارگردانـی اوراق بهـادار، ارزشـگذاری، مدیریت دارایی ها و مشـاوره 
سـرمایه گذاری می پردازنـد. بـا توجه به سـایر شـرایط اقتصاد کالن 
و بـازار مالی کشـور، عملکـرد این نهادهای مالـی را در حوزه تأمین 
مالی طی هشـت سـال گذشـته می تـوان مثبـت ارزیابی کـرد و به 
همـت همیـن تأمیـن سـرمایه ها، بازار بدهـی هر چنـد کوچک در 
کشـور شـکل گرفت. اگرچه حـدود ۹۳ درصـد از کل حجم تأمین 
مالـی انجام شـده در بـازار سـرمایه در سـال ۹2 مربوط بـه افزایش 
سـرمایه بنگاه هـای بزرگ اسـت و فقـط حدود کمتـر از ۷ درصد از 
آن بـه اوراقـی اختصاص داشـته اسـت کـه تأمین سـرمایه ها، تعهد 
پذیره نویسـی ایـن اوراق را بـر عهـده گرفته انـد، امـا بـا برنامه ریزی 
منسـجم ایـن شـرکت ها پتانسـیل آن را دارنـد کـه نقـش موثـری 
را در واسـطه گری تأمیـن منابـع مالـی و انتقـال آن بـه واحدهـای 
اقتصـادی ایفـا کنند. به عنـوان مثال تأمین سـرمایه امیـن تاکنون 
خدمـات مختلفـی را بـه بخش صنایع فلـزی و معدنی کشـور ارائه 
کـرده اسـت کـه از جمله آنهـا می توان به انتشـار 10 هـزار میلیارد 

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
تهران، نقشه راه تامین مالی صنعت فوالد 

را تشریح کرد

فراز و فرودهای 
تامین مالی 

شرکت های فوالدی
نشریه »چیالن« در این شماره در خصوص تامین مالی فوالد سازان کشور به 
گفتگو با علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی 

و صنایع و معادن تهران پرداخته است.  
نقش  به   اشاره  با  مصاحبه  این  در  گردشگری  بانک  مدیره  هیئت  عضو 
اصلی بانک ها در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از جمله تولیدکنندگان 
فعال در صنعت فوالد، شرایط اعطای تسهیالت و چالش های رو در روی 
تامین  شرکت  مدیرعامل  کند.  می  مطرح  را  صنعت  این  تولیدکنندگان 
لغو  از  پس  را  صنعت  این  انداز  چشم  چیالن  با  گفتگو  در  امین  سرمایه 
تحریم ها مثبت ارزیابی می کند و ایجاد لیزینگ های تخصصی فوالد و اخذ 

اعتبار از بانک های بین المللی را  میسر می داند. 
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مشـاوره  ایمیـدرو،  بـرای  مشـارکت  اوراق  ریـال 
افزایـش سـرمایه 1۵ هـزار میلیـارد ریـال بـرای 
سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلزات و مشـاوره 
بـرای  ریـال  میلیـارد  هـزار  افزایـش سـرمایه 4 

چادرملـو اشـاره کرد.
تولیدکننـدگان چگونه مـی توانند بین 
بـازار  در  و  بانکـی  سیسـتم  در  مالـی  تأمیـن 
سـرمایه در حرکت باشـند و از هر دو سیسـتم 

مالی استفاده کنند؟
بایـد تـالش کـرد رقابت سـنتي موجـود در بـازار 
مالـي کشـور در راسـتای جـذب منابـع از طریـق 

بـازار پـول و سـرمایه را بـه همـکاري بیـن ایـن دو بـازار سـوق داد 
به گونـه ای کـه متقاضیان تأمیـن مالي کوتاه مدت در اقتصاد کشـور 
بـه سـمت بـازار پـول و متقاضیان تأمیـن مالـي درازمدت بـه بازار 
سـرمایه رجوع کنند. نرخ دسـتوري تسـهیالت بازار پـول، تقاضاي 
بیـش از حـد بـراي تأمیـن مالـي در بـازار پـول ایجاد مي کنـد و از 
طرفـی باالبـودن هزینـه تأمیـن مالـی در بـازار سـرمایه، ایـن بازار 
را از کارکـرد اصلـي خویـش کـه تأمیـن مالـي درازمدت اسـت، باز 
مـی دارد. همـکاری تنگاتنـگ بانک هـا بـا بـازار سـرمایه می توانـد 
ضمـن تسـهیل در فرآینـد تأمیـن مالـی، هزینه هـای آن را به  طور 
چشـمگیری کاهـش دهد. البتـه در کنار همه این سیاسـت گذاری 
 هـا، فرهنـگ  سـازی و افزایـش آگاهـی بنگاه هـای اقتصـادی از 
کارکردهـای بازار سـرمایه در حوزه تأمین مالی نیـز اهمیت دارد. تا 
زمانـی  که تولیدکننـدگان ما با روش های تأمین مالی بازار سـرمایه 
آشـنا نباشـند، نمی توان انتظار داشـت بهترین راهکار بـرای تأمین 
نیـاز مالـی خود را انتخـاب کنند. تولیدکننـدگان صنایع مختلف از 
جملـه فـوالد می توانند بـا مراجعه به شـرکت  های تأمین سـرمایه 
و بهره گیـری از مشـاوره  هـای تخصصـی آنهـا در معرفـی ابزارهای 
تأمین مالی قابل ارائه به تناسـب شـرایط و نیاز خـود، بهترین روش 
تأمیـن مالـی را انتخـاب کنند. با توجـه به حصول توافق هسـته ای 

و نزدیکـی بـه لغـو تحریم هـا، ایجـاد لیزینگ های 
تخصصـی صنعـت فـوالد نیـز کـه منطبـق بــا 
و  تـدارکات  و  مالـی  مهندسـی  سـازوکارهــای 
بازرگانـی داخلـی و خارجـی اسـت، می توانـد بـه 
اخذ اعتبار از موسسـات یا بانک  های بین المللــی، 
اخــذ نمایندگی از موسسـات لیزینـگ بین المللی 
و تأمیـن مالـی بین المللـی صنعـت فـوالد کشـور 

کمـک کند.
 تصـور می کنیـد پـس از رفـع تحریم 
ها، شـرایط سـرمایه گـذاری در صنعـت فوالد 

چگونه پیش برود؟
صنعت فوالد کشـور در شـرایط فعلی با مشـکالتی عدیده ای مواجه 
اسـت، به طـوری  کـه بحـران فعلـی حاکم بر ایـن صنعـت در هیچ 
دوره ای سـابقه نداشـته اسـت. در تحلیل هـای انجام شـده توسـط 
کارشناسـان صنعـت فوالد کشـور، دیدگاه هـای متفاوتـی در مورد 
وضعیـت ایـن صنعت در پسـاتحریم به چشـم می خـورد. در برخی 
از پیش بینی هـا بـا اشـاره بـه رکود و مـازاد عرضـه در صنعت فوالد 
دنیـا عنـوان می شـود کـه به دلیـل عـدم جذابیـت سـرمایه گذاری 
در ایـن حـوزه، صنعـت فـوالد کشـور شـانس چندانی بـرای جذب 

پسـاتحریم  دوران  در  خارجـی  سـرمایه گذاری 
نـدارد. اما از سـوی دیگـر، برخی از کارشناسـان 
بـر ایـن باورنـد که رکـود فعلی در صنعـت فوالد 
موقتـی اسـت و بـا توجـه بـه پتانسـیل رشـدی 
کـه ایـن صنعـت در آینـده نزدیـک دارد، یکـی 
از حوزه هـای مهـم بـرای جـذب سـرمایه گذاری 
آنچـه  اسـت.  پسـاتحریم  دوران  در  خارجـی 
فرصت هـای  از  بهره بـرداری  اسـت  مسـلم 
پیشـروی صنعـت فـوالد در دوران پسـاتحریم و 
پتانسـیل های موجـود، بدون  حمایت مسـئوالن 
و برنامـه  ریـزی مدون، دشـوار اسـت. دولت باید 
یک بسـته سیاسـتی مدونی بـرای حمایت از تولیدکننـدگان حوزه 
فـوالد کشـور تدویـن کنـد و با تنظیـم تعرفه  هـا، ارائه تسـهیالت، 
کنتـرل نـرخ ارز، تقویـت سـرمایه در گـردش بنگاه  هـای تولیدی، 
اصـالح برخـی از قوانین و مقررات، حمایت از طرح هـا و پروژه  های 
عمرانـی، زمینـه را بـرای بهبـود وضعیـت صنعـت فـوالد و افزایش 

تقاضـای محصـوالت فـوالدی فراهـم آورد. 
بـا توافـق هسـته ای و رفـع تحریم هـای بین المللـی حامل هـای 
انـرژی، دولـت بـه نقدینگـی بیشـتری از محـل فـروش حامل های 
انـرژی دسـت می یابـد کـه تا بـا تزریق بخشـی از ایـن نقدینگی به 
پروژه هـای عمرانـی می تـوان معضل نبود تقاضا را بـرای محصوالت 
فـوالدی تـا حدی حل کـرد. همچنین بازگشـایی کانال های انتقال 
مالـی، اعتبـارات بانکـی و ارائـه اعتبـارات اسـنادی نیـز می توانـد 
راهگشـای تسـهیل جذب سـرمایه گذاری خارجی به صنعت فوالد 

باشد.
 چـه روش هـای تأمیـن مالـی در دنیـا وجـود دارد که 

می تواند برای تقویت صنعت فوالد ایران موثر باشد؟
گواهـی سـپرده کاالیـی که در بـورس کاالی کشـور تاکنـون برای 
محصوالت کشـاورزی مانند جو و ذرت عرضه شـده اسـت از جمله 
ابزارهای تأمین مالی در دنیا اسـت که با تبدیل موجودی انبار خود 
به گواهی سـپرده کاالیی و اوراق بهادارسـازی آن، 
بسـتر الزم برای فروش بیشـتر محصـوالت خود 
ایـن روش تأمیـن مالـی  از  را ایجـاد می کنـد. 
می تـوان بـرای کاهـش هزینه هـای تأمیـن مالی 
در بازار سـرمایه و افزایش نقدشوندگی کاال برای 
تولیدکنندگان صنعت فوالد کشـور نیز اسـتفاده 
کـرد. همچنیـن از ابزارهـای کاربـردی دیگر نیز 
می تـوان بـه صندوق هـای قابل معاملـه کاالیـی 
اشـاره کـرد کـه بـا هـدف تأمیـن مالـی از محل 
موجـودی راکـد انبارهـای شـرکت ها، راه انـدازی 
می شـوند. معرفـی این صندوق هـا در بورس کاال 
می توانـد بـه تأمیـن مالـی صنایـع مختلـف از جمله فـوالد کمک 

. کند
بـا توجـه بـه رکـود فعلـی حاکـم بـر صنایـع تولیدی 
کشـور از جملـه فـوالد، بانک هـا چگونـه می تواننـد شـرایط 

اعطای تسهیالت را آسان تر کنند؟
رکـود حاکـم بـر صنایع مختلـف باعث ایجـاد اختـالل در عملیات 
ایـن  اکثـر  کـه  به گونـه ای  اسـت،  شـده  تولیـدی  شـرکت های 
بنگاه  هـای اقتصـادی از معضـل کمبـود سـرمایه در گـردش رنـج 
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ایجاد لیزینگ های تخصصی 
صنعت فوالد که منطبق بـا 

سـازوکارهـای مهندسی مالی 
و تدارکات و بازرگانی داخلی 

و خارجی است، می تواند 
به اخذ اعتبار از موسسات 
یا بانک  های بین المللـی، 

اخـذ نمایندگی از موسسات 
لیزینگ بین المللی و تأمین 

مالی بین المللی صنعت فوالد 
کشور کمک کند.

بانک  ها می توانند اولویت 
تسهیالت دهی خود را بر 

اساس نرخ بازدهی و کارایی 
بنگاه های اقتصادی متقاضی 

مدیریت کنند تا بنگاه هایی که 
توان رقابت ندارند و از اصل 

مزیت نسبی در فرآیند تولید 
برخوردار نیستند، از چرخه 
تسهیالت دهی خارج شوند.



می برنـد و دسـت بـه دامـان نظـام بانکی کشـور شـده اند. از سـوی 
دیگر، مشـکالت نظـام بانکی کشـور و وضعیت نابسـامان مطالبات 
غیرجـاری آنهـا، بانک هـا را نه تنهـا بـا مشـکل تأمیـن منابـع برای 

وام دهـی روبرو کرده اسـت، بلکه حتـی اگر منابع 
هـم در اختیـار داشـته باشـند، به انـدازه ای گـران 
اسـت کـه امـکان بازپرداخـت ایـن منابـع گـران 

توسـط بنگاه هـای تولیـدی وجود نـدارد.
بـرای افزایـش تـوان سیسـتم بانکـی کشـور در 
تأمیـن نیـاز صنایـع تولید و تسـهیل ایـن فرآیند 
بایـد به دنبـال راهکارهای اصولی باشـیم؛ به عنوان 
مثـال می تـوان با هـدف حمایت از بخـش تولید، 
مدل هـای متنوعـی از تسـهیالت را ارائـه دهیـم، 
امـکان  بـا  تسـهیالت  طراحـی  بـا  به نحوی کـه 
بازپرداخـت تصاعدی بـرای تولیدکنندگان بخش 
صنعـت، این امکان را بـرای تولیدکنندگان فراهم 
آوریـم تـا در سـال های اولیـه راه انـدازی واحـد 
صنعتـی خود، بار مالی کمتری را متحمل شـوند. 

همچنیـن بانک  هـا می تواننـد اولویـت تسـهیالت دهی خـود را بـر 
اسـاس نرخ بازدهـی و کارایی بنگاه های اقتصادی متقاضی مدیریت 
کننـد تـا بنگاه هایـی که توان رقابـت ندارند و از اصل مزیت نسـبی 
در فرآیند تولید برخوردار نیسـتند، از چرخه تسـهیالت دهی خارج 
شـوند. در ایـن صـورت متوسـط تسـهیالت بانکی افزایـش می یابد 
و فرآینـد اعطـای تسـهیالت بـا کارآیـی باالتـری محقق مي شـود. 
افزایـش تـوان وام دهـی بانک ها و تسـهیل اعطای وام بـه بنگاه های 
تولیـدی نیـز در گـروی افزایـش تـوان بانک هـا در جـذب منابـع و 
وصـول مطالبـات غیرجـاری آنهاسـت. در راسـتای جـذب سـپرده 
در بانک هـا می تـوان بـا ارائـه و طراحـی ابزارهـای مالـی متنـوع 
به تناسـب درجـات مختلـف ریسـک و سـالیق گوناگـون صاحبان 
منابـع، منابـع مالـی بیشـتری را جذب نظـام بانکی کـرد. به عنوان 
مثال اسـتفاده گسـترده تر از گواهی سـپرده عام و خاص در شـبکه 
بانکـی بـا درجـات مختلـف ریسـک و سـود احتمالی بیشـتر، یکی 
از راهکارهـای پیشـنهادی اسـت. طراحـی ابزارهای مالی مشـترک 
در بـازار پـول و سـرمایه مانند اوراق  بهادارسـازی وام هـای بانکی با 
مشـارکت تأمین سـرمایه ها به  عنوان شـرکت های مدیریـت دارایی 
نیـز بـه افزایـش ظرفیت وام دهی شـبکه بانکی کمـک خواهد کرد. 
حـل معضل مطالبات غیرجـاری نیز با هدف افزایش تـوان وام دهی 
شـبکه بانکی مسـتلزم برنامه ریزی های هدفمند به منظـور اصالح و 

بهبـود ایـن وضعیت بحرانی اسـت. 
 چـه نهادهـا، ابزارهـا یـا برنامه هایـی می توانـد بـه 
فوالدسـازان کوچـک کـه گـردش مالـی یـا نقدینگـی کمتری 

دارند، کمک کند؟ 
یکـی از راهکارهـا در راسـتای تقویت و توسـعه تأمین مالی کسـب 
 وکارهـای خـرد و کوچـک، تأسـیس بانـک مسـتقل ویـژه صنایـع 
کوچـک و متوسـط اسـت که سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی در 
پیش نویـس برنامه ششـم توسـعه، پیشـنهاد تشـکیل ایـن بانک را 
تحـت عنـوان »بانـک کسـب وکار کوچـک« به دولـت داده اسـت. 
اصـوالً در کشـورهاي دیگـر، در چهارچـوب اسـتراتژي کلـی بـراي 
توسـعه کشـور، اسـتراتژي هایی براي حمایـت از بنگاه هاي کوچک 

و متوسـط در نظـر گرفتـه می شـود و بـر اسـاس آن بسـته اي از 
حمایت هـاي مختلـف اعـم از مالـی، مشـاوره مدیریتی، آموزشـی، 
فنـی، اطالعاتـی و تسـهیل شـرایط بـراي رقابـت و غیـره طراحـی 
می شـود. در واقـع فرآینـد تأمیـن مالـی صنایـع 
کوچـک  ومتوسـط، شـبکه ای از نهادهـا و ارکان 
متفـاوت اسـت کـه خدمـات و ارتباطـات موثـر 
آنهـا، متضمـن رشـد و رونـق این صنایـع خواهد 
بـود. بانک هـای تخصصـی ارائه کننده تسـهیالت 
بـه صنایـع کوچـک ومتوسـط در کنـار نهادهای 
مالـی تخصصـی که خدماتـی مانند مشـاوره های 
مدیریتـی، مالیاتی، اصالح سـاختار و تأمین مالی 
از بـازار سـرمایه را ارائه می کننـد و نیز بیمه  های 
اعتبـاری، بـه همـراه مشـوق  هایی نظیر مشـوق 
 هـای مالیاتـی یـا مشـوق  هـای تسـهیل کننده 
فعالیت های تحقیق و توسـعه، اجزای زیرسـاختی 
شـبکه تأمیـن مالـی صنایـع کوچـک  و متوسـط 
هسـتند. مشـارکت ایـن بانک هـا در تأسـیس و 
مخاطره پذیـر  سـرمایه گذاری  تخصصـی  صندوق هـای  راه انـدازی 
نیـز می توانـد اقدام موثـری برای تخصیـص بهینه منابـع و کاهش 

ریسـک شکسـت و عـدم  بازپرداخـت آنها باشـد. 
 نقـش اتاق بازرگانـی را در تامین مالـی صنایع فوالدی 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
نقـش اتـاق بازرگانی در شـرایط فعلی، از یک طـرف رایزنی با دولت 
در راسـتای افزایش تعرفه واردات و از سـوی دیگر، تشکیل جلسات 
مشـترک بیـن بانک هـا و صنایع فـوالدی بـرای بحـث و تبادل نظر 
در مـورد مشـکالت و موانـع موجود بر سـر راه دو گروه و دسـتیابی 
بـه راه حل هـا اسـت. همچنیـن اتـاق بازرگانـی می توانـد عـالوه بر 
بانک هـا بیـن شـرکت های تأمیـن سـرمایه و لیزینگ هـای داخلی 
و خارجـی و نیـز بورس هـا با شـرکت ها و صنایع مختلـف )از جمله 

بخش فوالد( جلسـاتی برگـزار کند.
بانـک مرکزی چگونـه می تواند، سیسـتم بانکـی را در 

جهت حمایت از صنعت فوالد کشور بسیج کند؟
بانـک مرکـزی اخیـرا بخشـنامه ای شـش ماده ای را بـه بانـک  هـا 
ابـالغ کـرده اسـت که طـی آن برخـی از صنایع کوچک و متوسـط 
بدهـکار، بـر خالف گذشـته، می توانند با کسـب شـرایط، از شـبکه 
بانکـی تسـهیالت دریافت کننـد. همچنین بانک مرکـزی می تواند 
بـا اعمـال نظـارت بیشـتر بـر عملکـرد بانک هـا، به ویـژه بانک های 
تخصصـی مانند بانـک صنعت ومعدن، به تسـهیل در روند پرداخت 
تسـهیالت بـه صنایع مختلف کمـک کند. افزایش سـرمایه بانک ها 
به ویـژه بانک هـای تخصصـی )بـا توجـه بـه اینکـه ایـن بانک ها بر 
خـالف بانک هـای تجـاری، بـه سـپرده های مـردم تکیـه ندارنـد و 
منابـع خـود را از راه هـای مختلفی ازجمله سـرمایه بانک  ، فاینانس، 
خطـوط اعتبـاری بانک مرکزی یـا ظرفیت های قوانیـن بودجه های 
سـنواتی تأمیـن می کننـد(، عـالوه بـر امـکان پرداخت تسـهیالت 
بیشـتر توسـط ایـن بانک ها بـه بخـش صنعـت، در رتبه بندی های 
داخلـی و بین المللـی ایـن بانک ها نیز تأثیر دارد و امکان دسترسـی 

بیشـتر بـه منابع خارجـی را فراهـم می کند.
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دولت باید یک بسته سیاستی 
مدونی برای حمایت از 

تولیدکنندگان حوزه فوالد 
کشور تدوین کند و با تنظیم 

تعرفه  ها، ارائه تسهیالت، 
کنترل نرخ ارز، تقویت سرمایه 
در گردش بنگاه  های تولیدی، 

اصالح برخی از قوانین و 
مقررات، حمایت از طرح ها 
و پروژه  های عمرانی، زمینه 
را برای بهبود صنعت فوالد و 
افزایش تقاضای محصوالت 

فوالدی فراهم آورد.
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شــرکت هلدینگ فوالد اصل توانست در حاشــیه سفر رئیس جمهور 
قزاقســتان به تهران، با شــرکت بازرگانی BATT.ALZ قزاقســتان 
قراردادی بــه ارزش 1۷1 میلیون دالر  منعقد کند. به گزارش چیالن، 
در سفر دو روزه نور سلطان نظر بایف، رئیس جمهور قزاقستان به تهران 
که با تعدادی از مقامات عالی رتبه سیاســی و اقتصادی همراهی  شــد، 
چندین توافق نامه و قرارداد به امضاء دو طرف رسید. یکی از بزرگ ترین 
و مهم ترین قراردادهای همکاری امضا شده مربوط به صنعت فوالد بوده 
که بین هلدینگ فوالد اصل و شرکت BLT.ALZ  به امضا رسید. این 
قرارداد در زمینه تاًمیِن بخشی از شمش فوالدی مورد نیاز مجتمع فوالد 
خرمدشت تاکستان و خرید میلگرد تولیدی این مجتمع می باشد که به 
ارزش 1۷1 میلیون دالر و برای مدت یکســال به امضا رسیده است. به 
گفتــه امیر جوادی اصل رئیس هیاًت مدیره هلدینگ فوالد اصل روابط 
تجاری و اقتصادی دوکشور هم اکنون به مرحله ثبات رسیده است. هر 
چند با رفع مشکالت در برخی بخش های اقتصادی و حل مسائل مربوط 

به بانک ها، این همکاری ها می تواند رشد بیشتری داشته باشد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی منابع قزاقی در سال 2014 میالدی 
حجم مبادالت تجاری ایران و قزاقستان حدود ۹8۷ میلیون دالر بوده که 

سهم صادرات قزاقستان 8۹۳ میلیون دالر و صادرات ایران ۹4 میلیون 
دالر بوده است. این میزان مبادالت تجاری بین دو کشور نسبت به سال 
201۳ ، چیزی در حدود ۵8 درصد افزایش داشــته اســت که فوالد به 
عنوان یکی از عمده ترین محصوالت همیشه در صدر کاالهای صادراتی 
قزاقســتان بوده است. مدیرعامل مجتمع فوالد خرمدشت تاکستان در 
همین رابطه خاطر نشان کرد: با نگاهی به گذشته و در طی سه سال اخیر 
صنعت فوالد عالوه بر افت شدید بازارهای جهانی دچار رکود بی سابقه ای 
در داخل نیز بوده که باعث ایجاد مشــکالت عدیده ای از جمله کاهش 
ظرفیت تولید کارخانجات به بیش از 60 درصد شده است. به نحوی که 
متاًسفانه کارخانجات تولید کننده مقاطع فوالد به عنوان صنایع پایین 
دستی صنعت فوالد نیز از این رهگذر بی نصیب نبوده و به ویژه در سالهای 
۹۳ و ۹4 اکثر تولیدکنندگان میلگرد با زیان قابل توجهی مواجه شده اند. 
لذا با توجه به اینکه دغدغه اصلی کشور در این زمان حفظ اشتغال و رشد 
تولید داخلی اســت تولیدکنندگان باید شعار اقدام و عمل را سرلوحه و 

جزو اهداف اساسی 
خود قرار دهند.

انعقاد قرارداد 171 میلیون دالری بین 
فوالد خرمدشت تاکستان و قزاق ها
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مدتي اســت نفس هاي صنعت فوالد کشور به سختي باال مي آید، 
بســیاري از کارخانجات و واحدهاي بزرگ و کوچک فوالدي در دو 
سال اخیر به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در آمدند و دیگر توان ادامه 
فعالیت ندارند و این روند هر روز در حال افزایش اســت و زنگ خطر 

براي آن به صدا در آمده است. 
ایــن بحران در حالي رغم خورد که تا قبــل از روي کار آمدن دولت 
یازدهم میانگین دپوي کارخانجات چیزي در حدود 200 هزار تن بود 
که در دوسال اخیر این رقم به بیش از 2میلیون تن رسیده و این در 
شرایطي است که اکثرکارخانجاتي که توانسته اند در شرایط بحرانی 
دوام آورند حداکثر با 40٪ ظرفیت خود ادامه بکار داده اند؛ همچنین 
وضعیت بغرنج بازار ســرمایه هم باعث شده که در دو سال گذشته 
ارزش سهام شرکت هاي فوالدي در بررسي اوراق بهادار تنزل یافته 
و به حدود 20 درصد ارزش قبلي خود برسد و طبق آمار بیش از 60 

کارخانه فوالد کشور به دلیل رکود تعطیل شده است.
حال این سواالت مطرح می شود که:

چرا صنعت فوالد کشور تا مرز نابودي پیش رفته است  «
؟

چرا سرمایه گذاري خارجي گره صنعت فوالد را باز نمي  «
کند؟

تمرکز دولت روي دیپلماســي چه آسیبي به صنعت  «
فوالد کشور وارد کرد!

نگاه خرد دولت به اقتصاد کالن صنعت فوالد سبب زمین گیر شدن 
این صنعت گردید و کســي به فکر نجات آن نیست  هم رسانه ها و 
تشکل ها و هم دولتمردان در این زمینه سکوت عجیبي نموده اند و 
جاي تعجب دارد که کسي از عمق فاجعه و این سکوت عمیق سخني 
به میان نمي آورد. هیچ سرمایه گذار داخلي و خارجي جرات سرمایه 
گذاري در چنین شــرایط بحراني که هیچ تضمیني براي برگشــت 
پذیري و سود آوري این صنعت کشور نیست را ندارد و عمده مشکل 
بر سر راه سرمایه گذاري خارجي نیز در صنعت فوالد تسهیل نبودن 

فضاي کسب و کار در ایران است.
در این چنین شــرایط بحرانی، تنها راه نجات صنعت فوالد، تحرک 
چرخ بازار ســرمایه و به طبع آن اصالح ســاختار مدیریت و محیط 
کســب و کار و ایجاد و ترغیــب رقابت و تعدیل هزینه هاي تولید با 
استفاده از تکنولوژي نوین و استراتژي تولید و استفاده از شیوه هاي 
مدرن مدیریت صنعتي و رقابتي و دانش بنیاد مي باشد که بکار گیري 
آموزش مدیران و رهبران در ســطوح مختلــف مي تواند در چنین 

شرایط بحراني باب تازه اي از فروش و ایجاد بازار و صادرات محور را به 
روي صنایع فوالد کشور باز و چرخه کارخانجات را به حرکت در آورد.
 بر این اسـاس و نتیجه تحقیقات دانشـگاه تهران آمـار تکان دهنده 
سـطوح مدیریت حاکي بر آن اسـت که ضعف مدیریت سـبب عدم 
ایجـاد بـازار و حـل مشـکالت بـه وجـود آمده مي باشـد. بر اسـاس 
نتیجـه ایـن تحقیقـات ۹۵٪ مدیـران کشـور اطالعات اسـتراتژیکي 
ندارنـد و ۳٪ مدیـران کشـور اطالعـات اسـتراتژیکي دارنـد لیکـن 
جسـارت اجرایي شـدن آنها ندارنـد و 2٪ مدیران کشـور اطالعات و 
توان و جسـارت اجرایي اسـتراتژیک را دارند اما منزوي هسـتند، لذا 
بسـیار ضروري و الزم اسـت قبل از هر اقدام ابتدا سـاختار مدیریتي 
در کلیـه سـطوح بـه خصـوص صنایـع و بخـش  دولتـي اصـالح و 
پارادایم و مشـروعیت مدیریت در آن شـکل و جامع عمل بپوشاند و 
پارادایـم معقـول و فنـاوري مدیران در کسـب و کار رمز موفقیت در 
دنیـاي پیچیـده ناپایدار امروز مي باشـد و تنهـا راه  مبارزه با محیط  
ناپایـدار کنونـي و دامپینگ هاي ایجاد شـده اسـتفاده از اسـتراتژي 
هـاي معقـول و اقیانـوس آبـي )اتـالف واحدهاي فـوالدي ناهمگون 
بـراي حفـظ و ایجاد بـازار فـروش و ادغام واحد هـاي کوچک و غیر 
کاربـردي ( بـه منظور ایجاد سـرمایه کالن و پایداري در بـازار رکود 

اقتصـاد مقاومتي مي باشـد.
لذا در چنین موقعیت بحراني در صنایع مادر به خصوص فوالد تربیت 
مدیران و رهبران سازمان ها و مراکز اقتصادي با آخرین دستاوردهاي 
علمي و مدیریتي بر اســاس تکنولوژي و علم روز دنیا بســیار حائز 
اهمیت و ضروري مي باشــد. که مي توان به طورخالصه و بر اساس 
عارضه یابي صنعتي و مدیریتي چنین اعالم نمود که در بازار کنوني 
۳ فاکتور مهم که بکارگیري آن سبب رشد وتقویت رقابت پذیري در 

محیط کسب و کار مي باشد عبارتند از:
پارادایم: الگوهاي ذهني یا باورهاي دروني فرد که توسط گروهي . 1

پذیرفته مي شود و اجماع )80٪( بر آن مبنا تصمیم گیري مي 
گردد.

استراتژیک: مجموع تکنیک هاي بازار براي غلبه بر رقبا. 2
هوش بازار: حل مســائل ســازمان و بنگاه مبتني بر تعامالت . ۳

عاطفي بین فردی 
بکارگیري عوامل یاد شــده در کنار دیگر مولفــه ها و فاکتور هاي 
محیطي ، سیاسي- اقتصادي-اجتماعي در شالوده و بطن دولتمردان 
و سیاست گذاران و مدیران صنایع سبب خروج از بن بست کنوني و 

بحران مالي، اقتصادي و اشتغال خواهد گردید.

نقش مدیریت استراتژیک در شرایط 
رکود و بحران صنعت فوالد

 دکتر سید احمد رضوي نیک 
مدیر عامل مجتمع فوالد نیک صدراي توس
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ديدگاه

 عمـده تغییـرات در صنعـت فـوالد به 
اقدامـات دولـت هـا بـرای حفاظـت از این 
بینـی  پیـش  و  گـردد  مـی  بـاز  صنعـت 
وضعیـت در چنیـن موقعیتـی وابسـته بـه 

تصمیـم دولـت هـا اسـت.
توسـعه  هـای  پـروژه  تعریـف  بـا  چیـن 
زیرسـاخت هـا کـه نیازمنـد ۷20 میلیارد 
اعتبـار  یـوان  تریلیـون   4/۷ معـادل  دالر 
اسـت، حرکتـی در بـازار خود ایجـاد کرده 
اسـت. از سـوی دیگر در اقدامـی دیگر این 
کشـور تولیـد فوالد خـود را کاهـش داد و 
ایـن دو موضوع سـبب صعـود قیمت ها در 
ایـن مدت شـد. عـالوه بر ایـن دولت چین 
بـرای رسـیدن بـه تولیـد ناخالـص داخلی 
)GDP( 6/۷ درصـدی کـه در برنامـه هـا 
دیـده، بایـد شـاهد رشـد فـوالد نیز باشـد 
چـرا کـه در غیـر ایـن صـورت بـه هـدف 

خـود نخواهد رسـید.
اعتبـاری  اعـالم کـرده  دولـت هنـد هـم 
از سـوی بانـک هـا بـه فوالدسـازان داده 
خواهـد شـد تـا بـه GDP مورد نظـر خود 
برسـد. در کنـار ایـن اقدامـات، آمریـکا بـا 

سـد تعرفـه ای بـه دنبال حمایـت از تولید 
داخلـی و صنایع زیربنایی اسـت. می توان 
دیـد کـه هر کشـوری بـرای خـود موضوع 
حمایـت از صنایـع داخلـی را تعریف کرده 
امـا در ایـران هنوز این حمایـت ها تعریف 
برنامـه ششـم  نشـده و درحالـی کـه در 
مطـرح   GDP رشـد  درصـد   8 توسـعه، 
شـده امـا برنامـه ریزی بـرای این رشـد به 

مرحلـه عمـل منتج نشـده اسـت. 
آمریـکا  سـوی  از  سـنگین  تعرفـه  وضـع 
بـرای جلوگیـری از واردات فـوالد چیـن، 
سـبب متمایل شـدن این کشـور به سمت 
بازارهـای دیگر شـده اسـت و چـون حجم 
صـادرات چین مشـخص اسـت قطعـا این 
کشـور بازارهـای هـدف صادراتـی دیگر را 
آمریـکا  بـازار  از دسـت دادن  در صـورت 
شناسـایی خواهـد کرد. بنابرایـن در زمینه 
تعرفـه، کشـور مـا نیـز بایـد انعطـاف پذیر 
باشـد و در غیر این صـورت ضربات جبران 
ناپذیـری بـه تولید داخل وارد خواهد شـد.

بـا ایـن اوصـاف اراده دولـت باید بـه دنبال 
ایجـاد تحـرک مثبـت در حوزه سـاختمان 
باشـد چـرا کـه تا وقتـی بخش سـاختمان 
راه نیفتـد، سـایر زیـر بخش هـای صنعتی 
نیـز رشـد نخواهند کرد. بـا تصویب بودجه 
هـای  بخـش  بودجـه  میـزان   ،۹۵ سـال 
عمرانـی بیـش از 2 برابـر سـال قبـل در 
نظـر گرفته شـده اما هنوز از زمـان ابالغ و 
تخصیـص عملیاتی آن اطـالع دقیق وجود 
شـاهد  آینـده  در  قطعـا  بنابرایـن  نـدارد 

تحـرک مثبتـی در بـازار داخـل خواهیـم 
بود.

بـا ایـن حـال بـرای آنکـه در آینـده تنهـا 
بایـد  نباشـیم  داخـل  بـازار  بـه  وابسـته 
واحدهـای فـوالدی برنامـه صادراتـی را در 
محصـوالت نهایـی و نیمـه نهایـی جـدی 
و  نیسـت  آسـانی  کار  صـادرات  بگیرنـد. 
رقابـت در کسـب بازارهـای صادراتـی در 
بـه همیـن  تشـدید خواهـد شـد  آینـده 
خاطـر بایـد در مـورد مولفـه هـای موثـر 
بـر صـادرات و رقابـت صادراتی که شـامل 
کیفیـت  و  موقـع  بـه  تحویـل  قیمـت، 
اسـت بـه گونـه ای عمل کـرد کـه اگرچه 
کشـورها در حـوزه تولید در حـال خودکفا 
شـدن هسـتند اما مـا بتوانیم برتـری خود 

را حفـظ کنیـم.  
کشـورها  طـرح  از  صحبـت  کـه  زمانـی 
تولیـدات داخلـی مـی  از  بـرای حمایـت 
شـود بخشـی از آن شـامل مشـوق هـای 
صادراتـی اسـت. همانگونـه کـه تعرفه باید 
در مقابـل واردات تعریـف شـود، مشـوق 
هـای صادراتـی نیـز تـا زمانـی کـه قیمت 
هـا در واحدهـا رقابتـی شـود، مـی توانـد 

موثـر باشـد. 
همچنیـن در حوزه صـادرات موارد دیگری 
همچـون حمـل و نقل و نقـش بخش های 
تجاری سـفارتخانه ها در کشـورهای هدف 
بایـد مشـخص شـود کـه هنوز محسـوس 

نشـده است. 

بهمن 
تجلی زاده

معاون فروش و 
بازاریابی فوالد 

خوزستان 

دولت ها به حمایت صنعت فوالد آمده اند

 در سـال ۹۵ هـم فـوالد بـا توجـه بـه 
قیمـت هـای فعلـی و شـرایطی کـه چین 
خوبـی  وضعیـت  کـرده  ایجـاد  بـازار  در 
نـدارد و پیـش بینی ها درمـورد آن مثبت 

نیسـت. البتـه واحدهـای فوالدی بـه ویژه 
واحدهـای بـزرگ بـا همـکاری یکدیگر در 
تثبیـت قیمـت هـا می توانند مانـع کاهش 

نـرخ ها شـوند.
ابـالغ بودجـه سـال ۹۵ توسـط دولـت و 
اجـرای آن در کوتـاه تریـن زمـان بـرای 
نـوردکاران   خصـوص  بـه  تولیدکننـدگان 
یـک اتفاق مثبت اسـت و به همین منظور 
مـا نیـز تولیداتمان را به سـمت محصوالت 
خـاص و مصرف کنندگان خـاص معطوف 
کردیـم تـا از بـازار سـاختمان تاحـدودی 
فاصلـه بگیریـم چـون بـه دلیل رکـود این 

بخـش اقتصـادی و کاهـش تقاضـا در آن 
مجبـور بـه کاهش ظرفیـت تولید شـدیم. 
درصورتـی کـه اگـر تقاضـا به انـدازه کافی 
باشـد، قطعـا ظرفیـت هـای تولیـد را نیـز 

اضافـه خواهیـم کرد.
در بخـش صـادرات  نیـز تحریـم هـا مـا 
را از بازارهـای خارجـی دور کـرده اسـت 
بازارهـا و دسـتیابی بـه  و جـذب دوبـاره 
و  اسـت  سـختی  کار  گذشـته  جایـگاه 
نیازمنـد حمایـت دولـت در ارائـه مشـوق 
هـای صادراتـی و ایجـاد زیرسـاخت هـای 

اسـت.  الزم 

احمد 
خوروش

مدیرعامل 
مجتمع فوالد 

کویر

بازار فوالد امسال شکننده است

13
95

ل
سا

در 
ن 

یرا
د ا

وال
ی ف

ها
ت 

رص
و ف

ها 
ش 

چال



61

 دولـت یازدهـم در بودجه سـال جاری 

پیـش بینـی درآمدهـای مالیاتـی بالـغ بـر 
100 هـزار میلیـارد تومـان داشـته اسـت. 
در تاریـخ ایـران معاصـر هیـچ گاه سـهم 
درآمـد مالیاتـی از منابـع دولـت بـه ایـن 
امـور  سـازمان  اسـت.  نبـوده  بـاال  مقـدار 
مالیاتـی بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف 
از چنـد سـال گذشـته شـروع بـه تغییـر 
رویـه هـای اجرایـی و بازنگـری در قوانیـن 
نمـوده  مالیاتـی کشـور  نظـام  و مقـررات 

اسـت. در ایـن راسـتا می تـوان بـه اجرای 
قانـون مالیـات بـر ارزش افزوده، اسـتخدام 
و  آمـوزش  جهـت  فرانسـوی  مشـاوران 
اصـالح رویه هـا و نیز ارسـال کارشناسـان 
بـه سـایر کشـورها جهـت آمـوزش و انجام 
مطالعـات تطبیقـی مـی تـوان اشـاره کرد. 
طبق برنامه اعالمی،گسـترش چتر مالیاتی 
به عنـوان یکـی از اصلی تریـن راهکارهای 
افزایـش درآمدها سـرلوحه برنامه سـازمان 

بهادر 
احرامیان

مدیر عامل 
فوالد یزد

1395، سال چالش مالیاتی فوالدی ها

 رهبر انقالب یاد نهفته در درون جان را 
که از دوران پیامبر خواب گرفتگی جسم مانع 
آن بود یادآوری کرد و مراحل تمدن اسالمی 
انقالب  گیری  شکل  ایشان  نمود.  بیان  را 
اسالمی، تشکیل نظام اسالمی، تشکیل دولت 
اسالمی، تشکیل جامعه اسالمی و در نهایت 
تمدن اسالمی را توالی آن دانستند. ایشان 
شکل گیری انقالب اسالمی و تشکیل نظام 
اسالمی را تحقق یافته و شرایط موجود را 
تشکیل دولت اسالمی می دانند.اسالم سه 
نفس اماره و لوامه و مطمئنه را جنگ میان 
جسم و روح بیان می کند که در اماره روح را 
در خدمت جسم می داند و در مطمئنه جسم 
را در خدمت روح می داند ولی به هر حال در 
هیچ حالتی جسم از دستیابی به هدف حذف 
نمی شود. جسم انسان دارای سخت افزار و 
نرم افزار و مغز افزار است که ما از آن بعنوان 

ساختار نام می بریم.
که  بد  از  اعم  هدفی  هر  به  دستیابی  پس 
باشد  مطمئنه  که  خوب  یا  و  باشد  اماره 
مستلزم ساختار مناسب است.تشکیل دولت 
اسالمی مستلزم ساختار مناسب است که در 
شکل گیری انقالب اسالمی و تشکیل دولت 
انسان  است.جسم  مانده  مغفول  اسالمی 
عمل  مطمئنه  نفس  مشابه  اماره  نفس  در 

هدف  وقتی  نیست،  سلب  یعنی  نمی کند. 
متفاوت باشد ساختار متفاوت می گردد.ما با 
ساختار سلبی نمی توانیم به دولت اسالمی 
دست پیدا کنیم و این چالش اصلی است و 
هیچ ربطی به تمدن غرب یا شرق و موافقت 
یا مخالفت با ما را ندارد. بلکه چالش داخلی ما 
است که سیاسی بودن جامعه مانع از کانون 
اسالمی  است.تمدن  مغفول  این  به  جمعی 
دستیابی به فرهنگ اسالمی است. فرهنگ 
اسالمی همچون دستیابی به نفس مطمئنه، 
مستلزم ساختار منعطفی مثل جسم است 
که فرهنگ اسالمی را تعقیب کند.غرب برای 
دستیابی به تمدن مورد نظر خود از صنعت 
به عنوان ابزار اعتالی فرهنگ استفاده کرده 
است.اقتصادی بودن صنعت از آن جهت در 
غرب مالک توجیه صنعت قرار گرفته است 
که در فرهنگ غرب اقتصاد شاخص اصلی 
است. ولی به این معنی نیست که دنیای غرب 
در استفاده از صنعت به سایر شاخصه های 
فرهنگی توجه نکرده است.تا آنجا که غرب 
معتقد است آن قدر که صنعت و تکنولوژی 
است  بوده  موثر  غرب  فرهنگ  اعتالی  در 

کلیسا نبوده است.
پس دومین چالش در تشکیل دولت اسالمی 
آن است که نقش صنعت به عنوان ابزار اعتالی 
فرهنگ اسالمی تعیین گردد و این نگرش در 
شکل گیری انقالب اسالمی و نظام اسالمی 
مغفول مانده است و صنعت صرفاً اشتغال زا، 
دارای توجیه اقتصادی و علی النهایه دکترین 
سبز در آن دیده شده است.نکته مهم که مورد 
نظر بحث نگارنده است آن است که غرب از 
صنعت فوالد به عنوان شاخصه صنعتی شدن 
و رشد پایدار استفاده کرده است و قرآن آهن 

که کاربرد بسیار وسیع تری از فوالد دارد را 
ابزار اقامه قسط می داند.

ولی ما در ایران آن را صنعتی کمتر یا هم 
تراز با خودرو و کارخانه سیمان و پفک نمکی 
می دانیم. و این چالش سومی است که در 
پیش روی دولت اسالمی و صنعت فوالد قرار 
دارد. همه آنچه رهبر انقالب بعنوان تمدن 
اسالمی از آن یاد کرده و آرزوی دستیابی به 
آن را برای جهان در سر می پرورانند، در سوره 
حدید آیه 2۵ کلید آن رمز گشایی و ابزار آن 
معرفی شده است:)محققا این چنین است که 
ما فرستادیم رسوالن خود را آن گونه که دیگر 
محتاج هیچ دلیلی نباشد و خود دلیل خود 
شوند. و نیز به همراه آنان تمام علم عالم امکان 
را که پروردگارش آفریده است اعم از دنیا و 
آخرت و شاخص های هر چیز که در عالم 

امکان وجود دارد. 
فرو فرستادیم تا مردم با تکیه بر آن عدل را 
متجلی سازند و نیز فرو فرستادیم آهن را که 
به شدت )با صالبت( پایدار است و در طول 
زندگی همه مردم منفعت دارد.و خداوند می 
داند چگونه یاری دهد فرستاده اش را، آنگونه 
که بر شما پوشیده است و جز این نیست که 
خداوند توانا و مقتدر است. )دانا و تواناست. 
زمان در دانایی و توانایی او اثر ندارد.( اصل 
سخن اینکه چالش فوالد اقتصاد، آب، برق، 
که  مواردی  و  آلودگی  تکنولوژی،  سرمایه، 
کرده  اساسی  انحراف  دچار  را  جامع  طرح 

است، نیست. 
همه این ها می تواند در چالش اصلی دیده 
در  فوالد  و  آهن  که  است  این  بلکه  شود. 
تشکیل دولت اسالمی و در راستای تمدن 

اسالمی چه نقشی ایفاد می کند؟!  

محمدحسن 
عرفانیان

مشاور وزیر 
صنعت، معدن و 

تجارت

نقش آهن و فوالد در دولت اسالمی چیست؟
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امـور مالیاتـی قـرار دارد اگرچـه انتقـادات 
بحـق بسـیاری از ناحیـه صنایـع متوجـه 
برخـورد تبعیـض آمیـز سـازمان بـا صنایع 
در مقایسـه بـا بخش واسـطه گری و سـایر 

می شـود.  مودیـان 
سـوال مهـم این اسـت کـه در سـال پیش 
رو رویـه هـای جدیـد سـازمان مالیاتی چه 
تاثیراتـی بـر عملکـرد صنایع فوالد کشـور 
فـوالد  تولیدکننـدگان  و  داشـت  خواهـد 
می بایسـت چگونه سـاختار مالی و حقوقی 
بـه  صحیـح  پاسـخگویی  بـرای  را  خـود 
نیازهـای مالیاتـی آمـاده سـازند. قابل ذکر 
اسـت که مسـئول قبلـی سـازمان مالیاتی 
و نیـز مدیریـت جدیـد سـازمان بارهـا بـه 
فـوالد  و  آهـن  صنـف  از  مسـتقیم  طـور 
کشـور بـه عنـوان یکـی از اهداف سـازمان 
در برنامـه هـای خود نـام برده انـد. گردش 
مالـی صنـف آهـن و فـوالد ایران بـا فرض 
مصـرف ظاهـری 1۵ میلیـون تـن، به طور 
میانگیـن با قیمـت 1۵00 تومان در کیلو و 
2 بـار گـردش از واردات یـا تولید تا مصرف 
رقمـی نزدیک بـه 4۵ هزار میلیـارد تومان 
مـی باشـد. قسـمت اعظـم چنیـن گردش 
مالـی عظیمـی طبق برآوردها تنهـا از ۳0-
40 بنـگاه اصلی )تولیدی و تجاری( نشـات 
مـی گیرد و سـازمان مالیاتی مصمم اسـت 
کـه بـا رهگیـری این گـردش مالـی بتواند 
بـه اهـداف خـود در جمـع آوری مالیـات 
حداکثـری دسـت یابـد. در ایـن راسـتا بـا 
توجـه به ورود به فاز جدید شـفاف سـازی 
مالیاتـی در سـال جدید و ارتباط سیسـتم 

بانکی بـا ادارات مالیاتی می بایسـت انتظار 
داشـت کـه فـوالد سـازان خـارج از روال 
عـادی گذشـته و به طور ویـژه زیر ذره بین 
سـازمان مالیاتی قـرار گیرند. عـالوه بر این 
بـا توجه بـه اینکه قانون جدیـد مالیاتی در 
برخی اسـتان هـا در فاز اجرایی می باشـد، 
در بسـیاری مـوارد می توان انتظار داشـت 
که در کشـور شـاهد برخوردهـای متفاوت 
بـا پرونـده های یکسـان مودیان باشـیم. از 
اهـم مـوارد تغییـر می تـوان به دسترسـی 
بـه حسـاب هـای مدیـران، لـزوم معرفـی 
طـرف های تجـاری در اجـرای آییـن نامه 
هـای قوانین پولشـویی و غیره اشـاره کرد.

نکتـه مهـم این اسـت که بـه دلیـل وجود 
انبوهـی از قوانیـن و آییـن نامـه هـای بـه 
اصطـالح "مرده" در آرشـیو نظـام مالیاتی، 
بعضـی مودیـان بـا جـدی نگرفتـن قوانین 
رویـه  کـه  دهنـد  مـی  احتمـال  جدیـد 
هـای جدیـد یـا حداقـل برخـی از آنهـا به 
سرنوشـت همان نـوع قوانین مذکـور دچار 
شـوند و بـه همیـن دلیـل بـا نوعی سـهل 
انـگاری در تطبیـق فعالیـت هـای خـود با 

موازیـن مالیاتـی برخـورد مـی کنند. 
بـه طـور مثـال برخی اخبـار حاکـی از این 
اسـت هنـوز برخـی تجـار و کارخانجـات 
تولیدی به صورت علنی و در پاسـخ تماس 
افراد ناشـناس قیمت "با فاکتور رسـمی" و 
"بـدون فاکتـور" اعـالم می نماینـد که این 
گونـه رفتـار و سـهل انگاری قطعا در سـال 
پیـش رو می توانـد خطرات بالقـوه فراوانی 
بـرای فعالین اقتصادی صنـف آهن و فوالد 

بـه همـراه داشـته باشـد. آنچـه وضعیـت 
حـال حاضـر را بـا گذشـته متفـاوت کرده 
اسـت )کـه نیازمنـد توجـه ویـژه اسـت( 
عـزم جـدی و بـی سـابقه سـازمان مالیاتی 
بـرای افزایـش درآمدهای مالیاتی ناشـی از 
راهبـرد کلـی نظـام و اقتصـاد مقاومتی در 
فاصلـه گرفتـن از درآمـد نفتی بـه حداکثر 

تـوان می باشـد. 
مسـائل  بـه  ویـژه  توجـه  راسـتا  ایـن  در 
مالیاتـی توسـط مدیـران صنعت فـوالد در 
اصـالح رویـه هـای فـروش و بازاریابـی و 
بـه کار گیـری مشـاورین متبحـر و مجهـز 
بـه دانـش روز در سـال پیـش رو اهمیـت 
دو چنـدان پیـدا خواهـد کـرد. هـم چنین 
بـا توجـه به جدیـد بـودن و نبودن سـابقه 
اجرایـی در قوانیـن جدیـد مالیاتی احتمال 
بـروز مشـکالت متعـدد در مرحلـه اجرای 
کـه  رود  مـی  قوانیـن  ایـن  آزمایشـی 
نهادهایـی ماننـد انجمـن هـا و اتـاق هـای 
بازرگانـی بـه دلیـل وظیفـه ذاتی خـود در 
برقـراری پـل ارتباطی میان فعالین کسـب 
و کار و دولـت در ایـن زمینـه آمـاده انجام 

وظیفـه مـی باشـند. 
در ایـن راسـتا اینجانـب به واسـطه حضور 
در هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان 
فـوالد و همچنیـن هیئت نماینـدگان اتاق 
تهـران آمـاده انتقال نظرات، پیشـنهادات و 
انتقـادات همـکاران عزیـز در صنـف تولید 
کنندگان فوالد کشـور در ارتباط با مسـائل 
مالیاتـی بـه مراجـع مرتبط می باشـم 

 فرصـت ها یا تهدیدهـای صنعت فوالد 
ایـران در سـال 1۳۹۵ متأثـر از متغیرهای 
اصلـی داخلـی و خارجی اسـت. در صورتی 
کـه متغیـرات قابـل کنتـرل باشـند، مـی 
تـوان نظـر نسـبتاً قاطع در مورد پیشـرفت 
یـا پسـرفت وضعیـت فـوالد ارائـه نمـود. 

بـا توجـه بـه خـوش بینـی بهبـود اقتصاد 
داخلـی در پـی لغو تحریم ها و نشـانه های 
امیـد بـه بهبود در تحـوالت جهانی، به نظر 
مـی رسـد قیمـت محصـوالت فـوالدی بـا 
رشـد قیمـت نفـت و حرکت دوباره کشـور 
چین برای توسـعه سـاخت و سازها نسبت 
بـه سـطح پاییـن فعلـی افزایش یابـد. این 
امـر در سـطح بیـن المللی رخ مـی دهد و 
در نتیجـه قیمت هـای داخلی نیـز تقویت 

می گـردد.
در صـورت ورود سـرمایه گـذاری خارجـی 
بـه کشـور مـی تـوان امیـدوار بـود کـه در 
صـورت آرامـش اقتصـادی و بـا توجـه بـه 
تخصیـص بودجـه عمرانـی اعالم شـده در 

میلیـارد  سـال ۹۵ کـه حـدود 60 هـزار 
تومـان بـرای طـرح هـای عمرانـی اسـت، 
رشـد قابـل مالحظـه ای در مصـرف فوالد 
خواهیـم داشـت، زیـرا در صـورت رونـق 
سـاخت و سـاز بـازار فـروش محصـوالت 

فـوالدی نیـز رونـق خواهـد گرفـت. 
جهـش قیمت فـوالد در یکی دو مـاه اخیر 
شـرایط امیدوار کننـده ای را بـرای فعاالن 
ایـن صنعـت ایجـاد کرده بـود. بـا توجه به 
سیاسـت های اخیر چین مبنـی بر کاهش 
تولیـد و تعطیلـی برخـی واحدهـای تولید 
ایـن تصمیـم  کننـده فـوالد کـه مبنـای 
بـه دلیـل کاهـش قیمـت فـروش جهانـی 
بـه زیـر قیمـت تمـام شـده و عـدم تمایل 

مجتبی 
حاجی 
شفیعی

مدیر عامل 
مجتمع فوالد 

ویان

تعرفه های واردات فوالد همچنان باید افزایش یابد
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دولـت چین بـه ادامـه روند ارائه سوبسـید 
بـاال ارزیابـی مـی شـود، موجـب کاهـش 
در  و  گشـته  فـوالد  انبارهـای  موجـودی 
صورتـی کـه تقاضـای داخلـی نیـز طبـق 
پیـش بینـی افزایـش یابد، افزایـش قیمت 
فـوالد تا سـطح مورد انتظـار در حد قیمت 
های دو سـال قبـل پیش بینی مـی گردد.

لذا به نظر می رسـد در سـال جـاری پروژه 
هـای عمرانـی وضعیـت بهتری داشـته و با 
ورود سـرمایه خارجـی و افزایـش نسـبی 
داخـل  در  فـوالد  تقاضـای  نفـت  قیمـت 
نیـز افزایـش یابـد. لـذا دو عامـل اصلی در 
رکـود بـازار جهانـی و داخلـی کـه همانـا 
مـازاد تولیـد چیـن و عـدم اجـرای پـروژه 
هـای بزرگ سـاخت و سـاز در کشـور بود، 
در حـال بهبـود بـه سـمت کاهـش عرضه 
فـوالد چین بـه بازارهای جهانـی و تحرک 
در اجـرای پـروژه هـای بـزرگ ملی اسـت 
کـه نویـد بخـش بهبـود در بـازار و صنعت 

فـوالد در سـال ۹۵ مـی باشـد.
مـوارد فـوق الذکـر از جملـه فرصـت های 
غنیمـت شـمار در برهه زمانی فعلی اسـت 
کـه موجـب امیـدواری بـه پایـداری ایـن 

صنعـت مـی گردد. امـا اگر موارد یاد شـده 
در کوتـاه مـدت بـه دلیـل سیاسـت هـای 
اقتصـادی در ایـران و جهـان تغییـر یافتـه 
یـا بـه شکسـت انجامـد کامـاًل بـه عنـوان 
تهدیدهـای صنعـت فـوالد بر شـمرده می 
گردنـد و یأس و ناامیـدی را در بین فعاالن 

صنعتـی ایجـاد مـی نماید.
از جملـه چالـش هایـی کـه همچنـان بـا 
دولـت خدمتگـزار و مسـئولین نهادهـا و 
سـازمان هـا وجـود دارد نتیجـه پیگیـری 
هـای  تعرفـه  افزایـش  درخواسـت  هـای 
گمرکـی واردات محصـوالت فوالدی اسـت 
تـا بازار داخلـی طالب خریـد از محصوالت 
صرفـه  افزایـش  بـا  و  گـردد  فـوالدی 
اقتصـادی در تولیـد، کارخانجـات فـوالدی 
حتـی بـه افزایـش میـزان تولید خـود نیز 
بپردازنـد. لـذا اسـتفاده از ابـزار تعرفه های 
وارداتـی بـرای جلوگیـری از افـت قیمـت 
هـای داخلـی بسـیار ضروریسـت. موضـوع 
افـزاش تعرفـه واردات در اروپا و آمریکا نیز 
سـریعاً انجـام پذیرفتـه و حتـی بر اسـاس 
اطالع موثق اخیراً شـرکت کروپ - تیسـن 
آلمـان گردهمایـی بزرگـی از فوالدسـازان 

و  نمـود  برگـزار  المللـی  بیـن  و  آلمانـی 
ورود  کـه  کردنـد  درخواسـت  دولـت  از 
محصـوالت فـوالدی چینـی کامـاًل ممنوع 
گـردد. اگـر ایـن امـر بـه کلیه کشـورهای 
اروپایـی توسـعه یابـد مـی تـوان بـه تغییر 
عمـده ای در نیـاز جهانـی به فوالد دسـت 

فت.  یا
از آنجـا که نیـاز به تعـادل در اقتصاد رو به 
پیشـرفت امری واجب اسـت ضروری است 
صنعتگران فوالدی کشـور با تعامل بیشـتر 
بـا یکدیگر و کمـک رسـانی افزاینده دولت 
سـال ثمربخشـی را تجربه کنند. در سـطح 
بیـن المللـی نیـز بسـیاری از کارخانجـات 
فـوالدی تعطیل شـده و یا بـا حداقل تولید 
بـه کار خـود ادامه مـی دهند، لـذا این امر 
نیز خـود موجبات افزایش امـکان صادرات 
را فراهـم مـی سـازد. البتـه که صـادرات از 
جملـه فرصـت هـای مناسـب در صنعـت 
فـوالد اسـت امـا اگـر بـه دلیـل اخبـار و 
شـنیده هـای اخیـر روند تحریـم های بین 
المللـی کاهش نیابد و مسـائل بیـن بانکی 
حـل و فصـل نگـردد، تهدیـد عـدم امکان 

صـادرات مجدداً رخ خواهـد داد.  

 سـال 1۳۹۵ سـالی اسـت که هم برای 
فعـاالن اقتصـادی و هـم برای عامـه مردم 
در سـطح جامعـه تـوام بـا بیـم و امیـد و 
تردیـد نسـبت بـه آینده آغاز شـده اسـت. 
چـرا کـه انتظـار مـی رود کـه با توجـه به 
چنـد  در  گرفتـه  صـورت  گشـایش های 
ماهـه اخیر، بـا گذر زمـان تاثیـرات آن در 
سـطح جامعـه و در  زندگـی مـردم بـروز 

 . کند
بـا ایـن اوصـاف، در بررسـی فرصـت هـا، 
روی  پیـش  هـای  چالـش  و  تهدیدهـا 

صنعـت فـوالد در ایـن سـال مـی بایسـت 
این نکته را در نظر داشـت که سـال پیش 
رو ممکن اسـت بـا وجود انتظـارات مثبت 
در جهـت بهبـودی اوضاع، همچنـان روند 
کندی در تغییر و پیشـرفت را سـیر نموده 

و انتظـارات عمومـی بـرآورده نشـود.
بـا ایـن مقدمـه در بررسـی و پیـش بینـی 
وضعیـت سـال ۹۵ چـه در زمینـه زنجیره 
ارزشـی صنایـع آهـن و فوالد و چـه در هر 
حـوزه ی صنعتـی دیگـری بایـد دو حالت 
خـوش بینانـه )تحقـق شـتابان انتظـارات 
و  پسـابرجام(   دوران  از  جامعـه  عمـوم 
بدبینانـه )رونـد کنـد تغییـرات( را در نظر 

داشت. 
را هـم مدنظـر  ایـن مسـئله  بایـد  البتـه 
داشـت که عمده مشـکالت کنونی صنعت 
فـوالد ایـران متاثر از تحریم ها نمی باشـد. 
مسـائلی چـون عدم مـراوده فعال شـرکت 
هـای خارجی با فوالدسـازان ایرانی چه در 
زمینـه واردات و صـادرات محصـول و چـه 
در زمینـه تامیـن قطعات و تجهیـزات و یا 
مشـکالتی در زمینـه نقـل و انتقاالت پولی 

مسـتقیما نشـات گرفته از تحریـم ها بوده 
است. 

ولـی رکـودی که هـم اکنون گریبـان گیر 
بـازار داخلـی و جهانی فوالد اسـت متاثر از 

کاهش تقاضا اسـت. 
در بـازار جهانـی بـه دلیل کاهـش تقاضای 
چیـن )بـه دنبـال کاهـش رشـد اقتصادی 
تریـن  بـزرگ  عنـوان  بـه  کشـور(  ایـن 
مصـرف کننـده فـوالد و همچنیـن عرضه 
فـوالد تولیـدی چیـن بـا قیمتـی بسـیار 
بـازار  در  هسـتیم.  رکـود  شـاهد  پاییـن 
داخـل نیـز بـه دلیـل رکود بـازار مسـکن 
و همچنیـن کاهـش طـرح هـای عمرانی، 
و  یافتـه  فـوالد کاهـش  تقاضـای  میـزان 
عرضـه مـازاد بـر تقاضـا بـه وجـود آورده 

اسـت. 
فرصت های بازار فوالد:

1-وجـود کشـورهای در حـال توسـعه در 
عـراق  )همچـون  کشـورمان  همسـایگی 
و افغانسـتان( بـه عنـوان بـازار صادراتـی 
محصوالت فوالدی سـاختمانی و پتانسـیل 
تولیـد فـوالد هـای آلیـاژی و فـوالد هـای 

اسداهلل 
فرشاد

مدیر عامل آهن 
و فوالد غدیر 

ایرانیان

4 تهدید صنعت فوالد ایران در سال 95
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 بـه نظـرم باوجود آنکه سـال ۹۵ سـال 
سـختی برای فوالد شـناخته می شـود اما 
بـا برنامـه ریـزی و اعمـال سیاسـت هـای 
تشـویقی مـی توان بـه خـروج از رکود این 

بخـش امیـدوار بود.
هنـوز  عمرانـی  هـای  پـروژه  وضعیـت 
مشـخص نشـده و به تازگی شاهد تصویب 
بودجـه سـال ۹۵ بودیـم امـا تخصیص آن 
بـر  زمـان  مربوطـه  هـای  وزارتخانـه  بـه 
خواهـد بـود مگر آنکه بتـوان ایـن زمان را 
کوتـاه کـرده تـا اثـر آن در مصـرف و بازار 
مصالح سـاختمانی و بویژه فوالد مشـخص 

شـود. بـه هـر حـال امیدواریـم وضعیـت 
مصـرف فـوالد بهبـود یابـد و واحدهـای 
تولیـدی از نظر کیفیت تولیـدات، ظرفیت 
و تنظیـم چرخه تولید سـر وسـامان یابند.

امـا بـا توجـه بـه وضعیـت رکـود داخلـی 
اگـر در امر صـادرات نیز مشـوق های الزم 
اعطـا شـده و برنامه ریزی مناسـب صورت 
گیـرد، بـا مهیـا شـدن زیرسـاخت هـای 
الزم مـی تـوان زمینـه صـادرات واحدهای 
فـوالدی که محصوالتشـان اسـتانداردهای 
مورد نظر را داشـته و بیشـتر از نیاز داخل 

تولیـد کـرده انـد را فراهـم کرد. 
حتـی اگـر قـادر بـه ارائـه مشـوق هـای 
کاهـش  بـا  الاقـل  نیسـتیم  صادراتـی 
تخفیفـات  یـا  ریلـی  حمـل  هزینه هـای 
ویـژه بـرای صادرکننـدگان از آنها حمایت 
کنیـم چـرا کـه در بسـیاری از کشـورها 
هزینه هـای حمـل ریلـی کمتـر از هزینـه 
جـاده ای اسـت اما در ایران برعکس اسـت.

بـا توجـه به همین مسـائل فوالد خراسـان 
طـرح هـای توسـعه ای خـود را در سـال 
۹۵ نیـز دنبـال خواهـد کـرد بـه طـوری 
کـه فوالدسـازی شـماره 2 ظـرف ۳ تـا 4 
مـاه آینـده بـه بهره  بـرداری مـی رسـد و 
بـا راه انـدازی ایـن واحـد، ظرفیـت تولیـد 
مـا بـه 1/۵میلیـون تـن خواهد رسـید که 
۵0 درصـد از ایـن میـزان در واحـد نـورد 
فـوالد خراسـان به مصرف خواهد رسـید و 
۵0 درصـد مابقـی نیز بـه سـایر وحدهای 
نـوردی تحویل داده خواهد شـد. همچنین 
در  دولـت  کمـک  بـا  هسـتیم  صـدد  در 
توسعه زیرسـاخت های صادرات، بازارهای 
در  و  دهیـم  توسـعه  را  خـود  صادراتـی 
بازارهـای صادراتی فعلی یعنی کشـورهای  
افغانسـتان، ترکمنستان، پاکسـتان و عراق 

نیـز نقـش فعـال تـری ایفـا نماییم. 

محمد حسن 
پارسا

معاون بازرگانی 
مجتمع فوالد 

خراسان

امسال سال سختی برای صنعت فوالد است

مهندسـی با هـدف صادرات به کشـورهای 
اروپایی و حتی کشـورهای در حال توسعه 
حـوزه منـا )خاورمیانه و آفریقای شـمالی(
2-وجـود همزمـان معـادن سـنگ آهـن و 
انـرژی در کشـور بدون نیاز بـه واردات آنها 
کـه بایـد به عنـوان یک نقطه قـوت نهایت 
ایـن موقعیـت در کاهـش  از  را  اسـتفاده 

هزینـه هـای تولیـد نمود.
تهدیدها:

و  ترکیـه  چـون  کشـورهایی  1-حضـور 
هنـد در منطقـه به عنـوان رقیـب در بازار 

همسـایه کشـورهای 
بـا  فـوالدی چیـن  2-وجـود محصـوالت 
قیمتـی نـازل تـر از محصـوالت داخلـی

۳-تردید سـرمایه گذاران خارجی در ورود 
ایران به 

هـای  دهـه  در  آهـن  سـنگ  4-کمبـود 
آینـده بـا توجـه بـه برنامـه جامـع فـوالد 
ایـران بـرای تولیـد ۵۵ میلیـون تـن انواع 
محصـوالت فـوالدی )این مـورد اگرچه به 
عنـوان یـک تهدید جـدی تا سـال 1404 
مطـرح نمی باشـد، ولی از هـم اکنون باید 

بـرای آن برنامـه ریـزی نمـود.(
چالش ها و مشکالت:

دلیـل  بـه  فـوالد  بـازار  رکـود  1-ادامـه 
و  دولـت  عمرانـی  هـای  ح  طـر  کاهـش 
ُکنـدی سـرمایه گـذاری در پـروژه هـای 
صنعتـی بـزرگ و همچنیـن رکـود بـازار 

مسـکن
2-عـدم تـوازن در زنجیـره ارزش آهـن و 

فوالد
از  بسـیاری  نقدینگـی  ۳-مشـکل 
کارخانجـات زنجیـره ارزش آهـن و فـوالد 

ایـران
4-بهـره منـدی از تکنولـوژی های قدیمی 
در بعضـی کارخانجـات کـه باعـث کاهش 

راندمان تولید شـده اسـت.
۵-بهـره وری پاییـن تولید فـوالد در ایران 
نسـبت به سـایر کشـورها بـا وجـود منابع 

سـنگ آهـن و انـرژی در داخل کشـور
6-قیمـت تمـام شـده نسـبتا باال بـا وجود 
نعمـت گاز طبیعی و منابع سـنگ آهن در 

ایـران بـدون نیاز بـه واردات آنها
در  بـاال  نسـبتا  نقـل  و  ۷-هزینـه حمـل 

کشـور بـه دلیـل فقـدان خطـوط فراگیـر 
ریلـی بـه میـزان کافـی

راهکار:
در  اکتشـافات جدیـد  انجـام  بـه  1-نیـاز 
حـوزه سـنگ آهن و سـایر فلـزات صنعتی 

و فلـزات قیمتـی
2-نیـاز به بازارسـازی در منطقه به منظور 
برنامـه ریـزی جهـت افزایش صـادرات در 

آینده سـال های 
۳-دخالـت مسـتقیم دولـت در جلوگیری 
از واردات فوالدهـای سـاختمانی  و وضـع 
و اعمـال تعرفـه هـای مقتضـی و حمایـت 
و ارتقـاء انگیـزه هـای الزم بـرای توسـعه 

صادرات
4-نیـاز بـه صـرف هزینـه در زیر سـاخت 
هـای کشـور از جملـه حمل و نقـل، بنادر، 

انـرژی )آب بـرق گاز(
۵-تـالش در جهـت حفـظ جایگاه کشـور 
در میـان 1۵ تولیـد کننـده بـزرگ فـوالد 
در جهـان و سـعی در ارتقـای این رتبه 
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جهاندار 
شکری

مدیر عامل 
شرکت ذوب 
آهن بیستون

رسول 
عرفانیان 

رئیس هیئت 
مدیره فوالد 

غرب آسیا

حمایت ها به سمت صنایع باالدستی فوالد هدایت شوند

3 شرط اصلی بهبود صنعت فوالد در سال 95

اخیر  های  سال  دولت طی  درآمد  کاهش   
اعمال  دلیل  به  جامعه  در  نقدینگی  کمبود  و 
سیاست های ضد تورمی، صنایع کشور و از جمله 
نموده  مواجه  جدی  مشکل  با  را  فوالد  صنعت 
است. بسیاری از تولید کنندگان مقاطع فوالدی 
مبادرت به کاهش ظرفیت تولید نموده اند تا از 
انبارها بکاهند .  رکود و خواب سرمایه خود در 
نرخ باالی سود بانکی نیز موجب می شود که هر 
چقدر محصوالت تولید شده دیرتر به فروش برسد 
هزینه های مالی افزایش یابد و احتماال پس از یک 
دوره کوتاه دیگر سودی عاید نمی شود. از جانب 
دیگر بعضی از تولیدکنندگان فوالد که با تالش 
و برنامه ریزی، با کنترل کیفیت و قیمت موفق 
به گشودن باب صادرات در کشورهای همجوار 
شده اند طی یک ساله اخیر متاسفانه با اعمال 
شیوه های خصمانه و نه رقابتی در حال از دست 
دادن مشتریان هستند. تولیدکنندگان فوالد خام 
با توجه به وضع تعرفه برای شمش وارداتی شرایط 
را مساعد دیده و بدون توجه به نیاز واحدهای 

نورد مبادرت به افزایش قیمت نموده اند و شمش 
تولیدی خود را با قیمت باالتر صادر می نمایند و 
توقع دارندکه نوردکاران داخل کشور نیز با پذیرش 
این قیمت گران وارد معامله شوند. در حالی که 
خرید شمش با قیمت پیشنهادی آنان مقرون به 
صرفه نیست و صدور آن باعث تعلق ارزش افزوده 
در حالی  کارگران خارجی می شود  به  حاصله 
که اگر تولیدکنندگان فوالد خام اقدام به عرضه 
شمش با قیمت مناسب در داخل نمایند، تولید 
مقاطع در داخل موجب اشتغال بیشتر برای کارگر 
ایرانی و تحصیل سود در داخل می شود و البته 
امکان صادرات برای محصوالت نهایی تولیدی هم 
به خوبی وجود دارد . بدیهی است ادامه شرایط به 
همین نحو و عدم اقدام مساعد برای تامین مواد 
اولیه واحدهای نورد با بهای مناسب موجب می 
شود که تولیدکنندگان مقاطع فوالدی یکی پس از 
دیگری از عرصه خارج شوند. اصوال بررسی شرایط 
صنعت فوالد ما را مجاب می کند که دست به 
یک اقدام اساسی و بلند مدت بزنیم تا یکبار برای 

همیشه مشکالت این صنعت حل شود.
مورد  کشور  کارآفرینان  و  سرمایه  صاحبان  اگر 
حمایت دولت و بانک ها قرار بگیرند و برای فعالیت 
آن ها در صنایع باالدستی فوالد مشوق های خاص 
منظورگردد و اگر وام ها و تسهیالت به سمت 
صنایع باالدستی در فوالد هدایت شوند، مسلما 
هم طی10 سال آینده به اهداف از پیش تعیین 
شده برنامه های اقتصادی خواهیم رسید و هم 
مواد اولیه مورد نیاز برای واحدهای نورد در داخل 

تولید خواهد شد و از واردات بی نیاز می شویم.
اندک توجهی به مشکالت صنعت فوالد در داخل 
کشور بی تردید به سامان دهی این بخش برای 
همیشه خواهد انجامید و دیگر هرگز به صورت 
مقطعی گرفتار مشکالت عدیده  نخواهیم شد . 
بی توجهی به بخش پایه و باالدستی فوالد یکی 
هر  که  است  صنعت  این  جدی  تهدیدهای  از 
چه زودتر بدان پرداخته شود به تقویت اقتصاد 
ما خواهد انجامید و فرصتی برای توسعه صنایع 
مادر فراهم خواهد شد.وزارت محترم صنایع در 
این رابطه می تواند نقش اساسی در جهت بهبود 
شرایط موجود ایفا نماید و در بلند مدت از رکود 
مقطعی و فصلی در صنعت فوالد جلوگیری نماید.

از جانب دیگر واحدهای بزرگی که توسط ایمیدرو 
در دست اجرا هستند، در صورت واگذاری به بخش 
خصوصی و تالش بی وقفه برای راه اندازی آن ها 
و حمایت همه جانبه دولت می توانند در مقطع 
فعلی به عنوان یک فرصت چنان اثر گذار باشند 
که در آینده ای نزدیک ، دیگر شاهد نابسامانی و 
چالش در صنعت فوالد نباشیم.سخن آخر اینکه 
در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل هر ایرانی 
مسئولیت دارد. ما مسئولیم که در حد توان خود 
با بهره مندی از دانش روز و بکارگیری افرادی 
توانمند و متخصص هر اقدامی را که به صالح 
اقتصاد کشور و پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی 
می دانیم به مرحله اجرا و عمل در آوریم تا دین 

خود را به جامعه و کشور ادا کرده باشیم.  

 صنعت فوالد کشور عزیزمان در سال های 
را متحمل گردید و  تحریم ضربه های مهلکی 
اجرای برجام و شروع تعامالت با دنیا نوید بخش 
حرکت مثبت و رو به رشد صنعت فوالد کشور 
از سال ۹۵ می باشد. البته این مسیر با چالش 
های فراوانی همراه است که در اولویت آن حرکت 
منفی رشد اقتصادی اغلب کشورهای مطرح دنیا 
باشد که  دنیا می  تقاضا در  از  و سبقت عرضه 
با توجه به مزایای نسبی موجود در  الزم است 
کشور از قبیل انرژی ارزان و قرارگرفتن در بخش 
استراتژیک منطقه و همچنین نیروی کارجوان و 

سطح باالی علمی کشور از تمام فرصت ها به نحو 
شایسته استفاده نمود.

در این مسیر شرط اول تعامل واقعی و سازنده 
دولت با بخش خصوصی و همچنین مجموعه های 
بزرگ تولیدی در کل زنجیره با تولید کننده های 
کوچک و پایین دستی در مدیریت بازار و لزوم 
اجرای ارکان اقتصاد مقاومتی می باشد.اکنون که 
به کمک حداقل حمایت دولت در اعمال تعرفه 
واردات برای جلوگیری از سیل کاالهای دامپینگی 
تولید کننده های متعدد دنیا فضای حمایتی در 
کشور ایجاد گردیده است، الزم است تولید کننده 
های بزرگ کشور اعم از معادن، تولید کننده های 
گندله و آهن اسفنجی و همچنین بزرگان تولید 
فوالد کشور اعم از فوالد مبارکه، فوالد خوزستان و 
ذوب آهن اصفهان که در اصل تامین کننده مواد 
اولیه صنایع زیردستی می باشند، با رعایت مصالح 
جمعی و الزام به توزیع متوازن سود در زنجیره 
از تصمیمات جزیره ای و بی توجهی به صنایع 
زیردست در تنگنا و شرایط بحرانی فعلی و ایجاد 

رقابت های منفی مخرب  اجتناب نمایند .
دومین شرط حمایت کامل دولت محترم از تولید 
در همه حوزه های بانکی مالیاتی و حذف بخشنامه 
از  اعم  مقررات  تسهیل  و  گیر  پا  و  های دست 
کاهش بهره وام و اعطای وام های جدید سرمایه 
در گردش و همچنین اعطای مشوق صادرات و 
حمایت الزم از سرمایه گذاری خارجی و اقدامات 
عملیاتی در تحریک طرح های مولد نظیر مسکن 

می باشد .
های  واحد  صحیح  مدیریت  شرط  سومین  و 
شده  تمام  قیمت  کاهش  و  کنترل  بر  تولیدی 
محصوالت و افزایش کیفیت و تالش جهت تقویت 
بازارهای صادراتی می باشد.به عنوان جمع بندی، 
سال ۹۵ در صورت اجرای صحیح و سریع  برجام 
بانکی در سایه حمایت  و گره گشایی عملیات 
دولت و اجرای جدی طرح های حمایت از تولید 
با محوریت اقتصاد مقاومتی و با تعامل واحدهای 
بزرگ فوالدی با صنایع پایین دست شاهد رشد 

اقتصاد و تولید کشور خواهیم بود.  
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احمد 
سعدی

مدیر عامل ذوب 
آهن البرز غرب

احمد 
دنیانور

مدیر عامل 
مجتمع فوالد 

جنوب

تهدیدها جدی تر از فرصت های صنعت فوالد هستند

سالی پر فراز و نشیب پیش روی فوالدی ها است

 اصوال یکی از شاخص ها و معیار های سنجش 
سرانه مصرف  اساس  بر  بودن کشورها  صنعتی 
فوالد می باشد. مصرف سرانه فوالد ایران کمی 
بیشتر از 200 کیلوگرم در سال ۹4 بوده است. اگر 
فرض کنیم جمعیت ایران در سال 1404 حدود 
۹0 میلیون نفر باشد و مصرف سرانه به حدود 
۳00 کیلوگرم برسد لذا مصرف کل داخلی 2۷ 
میلیون تن می شود ، بنابراین در صورت رسیدن 
به هدف ۵۵ میلیون تن در سال 1404 نزدیک 
به 28 میلیون تن مازاد بر مصرف داخلی داریم یا 
به عبارت دیگر باید صادرات داشته باشیم. آیا این 

مهم امکان پذیراست؟ 
از  ای  ادامه خالصه  به مقدمه فوق در  توجه  با 
فرصت ها و تهدید های پیش روی صنعت فوالد 

ارائه می شود.فرصت ها عبارتند از:

1-لغو تحریم ها و تسهیل ارتباط با تمام کشورها 
از نظر سیاسی ، بانکی و اقتصادی

2- ثبات سیاسی و اقتصادی و امکان برنامه ریزی 
میان مدت و بلند مدت برای صنعتگران

۳- فراهم شدن  امکان رشد اقتصادی در صورت 
تخصیص بودجه عمرانی هر چند بسیار نازل باشد.

4- کاهش هزینه های مبادالت خارجی به واسطه 
لغو تمامی تحریم ها

۵- کاهش بهره تسهیالت و فرصت سرمایه گذاری 
جدید و فعال شدن طرح های نیمه تمام 

که  کنم  باید عرض  نیز  ها  تهدید  در خصوص 
متاسفانه تهدیدها به مراتب بیشتر و قوی تر از 
فرصت ها است که به صورت خالصه به آنها اشاره 

می کنم:
1-عدم تحرک مسکن در سال ۹۵ که باعث رکود 
بسیاری از صنایع  از جمله صنعت فوالد، کاشی، 

سیمان و غیره می شود.
2-بودجه عمرانی کشور بسیار کم می باشد و با 
توجه به تجربه سال های قبل این نگرانی وجود 
مناسب  زمان  در  آیا  کم  مقدار  همین  داردکه 
اختصاص می یابد؟ چناچه عالئم آن در ابتدای 

سال کامال هویدا است.

۳- عدم کاهش بهره تسهیالت بانکی به میزان 
کافی

4- بانکهای کشور توان پرداخت تسهیالت الزم به 
تولید کنندگان را ندارند.

۵- با توجه به رکود و بهره زیاد تسهیالت بانکی و 
کاهش شدید حاشیه سود فوالد سازان امکان باز 

پرداخت تسهیالت در موعد مقرر نیست.
6- تنش میان ایران و کشورهای عربی زیاد شده 
است و آنها در صددند کاالهای ایرانی از جمله 

فوالد را تحریم نمایند.
۷- تضعیف بیشتر واحد پول کشورهای همسایه 
از جمله روسیه، اوکراین، ترکیه و آذربایجان امکان 
صادرات کاال از جمله فوالد به ایران را فراهم می 
سازد البته در صورتی که تعرفه مناسب مصوب 

نشود.
8- عدم تناسب در مقدار تولید زنجیره فوالد

۹- ورود واحد های جدید به مدار تولید و افزایش 
میزان تولید نسبت به مصرف

بنابراین انتظار می رود دولت محترم تدبیر و امید 
راهکار مناسب و شایسته در خصوص حمایت از 

تولید کنندگان داخلی به کار گیرد.  

ترین شاخص  مهم  عنوان  به  فوالد  صنعت 
مظلومانه  سالهاست  کشور،  هر  یافتگي  توسعه 
در کشور ما تحت شدید ترین شرایط اقتصادي 
به  دارد  قرار  داخلي  و  خارجي  هاي  تحریم  و 
واحدهاي  قدرتمند  حضور  دلیل  به  که  نحوي 
آنها  از سوي  انتقاد صریح  امکان  و عدم  دولتي 
حتي این صنعت قادر نیست حق خود از سایر 
صنایع  را از دولتمردان مطالبه نماید . هنوز تن 
رنجور این صنعت زیر شالق بي رحمانه تحریم 
آرام نگرفته که فشار رکود حاکم بر بازار در این 
سال ها نفس هایش را به شماره انداخته است  و  
صنعتگران و تولید کنندگان فوالد به مانند سرداران 
نجیب عرصه اقتصاد با سیلي صنعت صورت خود 
را سرخ نگه داشته اند و لبخند به لب دارند و تمام 
تالش خود را مي کنند تا واحدهاي خود را فعال 
نگه دارند  و کارگران خود را حفظ کنند و رقم 

کالن سودهاي بانکي را باال ببرند و دولت به جاي 
حفظ و نگهداري از این سرمایه هاي ملي و این 
اشتغال هاي ایجاد شده در مسیري دور از واقعیت، 
براي سرمایه گذاري هاي جدید و خارجي فرش 
قرمز پهن مي کند و مشخص نیست آیا برنامه اي 
براي سرمایه گذاري هاي گذشته و حفظ و مراقبت 
از آنها دارند؟ دیگر فرقي هم نمي کند کدام دولت 
سرکار باشد . به هر تقدیر قطار صنعت و تولید به 
خصوص صنعت فوالد بي رمق مسیر خود را طي 

مي کند .
در اینجا به دو نکته اساسي باید اشاره کرد: 

که  ها  نظریه  از  بسیاري  برعکس  آنکه  نخست 
معتقدند بانک ها به وظیفه خود در حمایت از 
تولید عمل مي کنند، این اعتقاد وجود دارد که 
اصوال بانک ها بعنوان یک بنگاه اقتصادي وظیفه 
حمایت از تولید را به عهده ندارند و این وظیفه 
دولت  نماید.  حمایت  تولید  از  که  است  دولت 
موظف است از محل منابع ارزان قیمت وجوهي را 
در قالب وجوه در اختیار نزد بانک ها بسپارد و این 
منابع ارزان قیمت در اختیار تولید قرار گیرد . دولت 
ها با شانتاژ نشاني غلط مي دهند و از یک سو بانک 
ها را مقصر اصلي وضع موجود معرفي مي کنند و 
از سوي دیگر بانک ها را با ۳4 درصد جریمه نزد 

بانک مرکزي به دلیل استفاده بیش از حد منابع 
جریمه مي کنند و اداره مالیات را هم بي رحمانه 
به جان بنگاه ها مي اندازند در حالي که دولت 
اگر قصد حمایت از تولید را داشت، مي توانست 
معافیت بانک ها از سقف منابعي نزد بانک مرکزي 
در خصوص تسهیالت اختصاص یافته به تولید را 
در نظر مي گرفت و نه تنها این منابع را از حد بانک 
مرکزي استثنا مي کرد بلکه تخفیف ویژه اي براي 
مالیات بانک ها در خصوص سودهاي اخذ شده 
از واحدهاي تولیدي در نظر مي گرفت تا شاید 
مي شد باور کرد که دولت ها قصد حمایت از تولید 

را دارند .
دوم آنکه چالشهاي پیش روي صنعت فوالد در 
سال ۹۵ را باید این گونه مورد تحلیل قرار داد که 
شاید بازار ثابتي در سال ۹۵ براي صنعت فوالد قابل 
پیش بیني باشد ولي این مسکني است خطرناک . 
چرا که این اندک رونق ، قادر به باز سازي و بازیافت 
صورت هاي مالي غرق در زیان واحدهاي تولیدي 
نخواهد بود و مطمئنا" توان بازپرداخت اقساط و 
دیون به خصوص تسهیالت گران قیمت بانک ها 
را نخواهد داشت. از این رو مي توان گفت صنعت 
فوالد کشور در سال جاري در روزهاي پر فراز و 

نشیبي را در پیش خواهد داشت . 

13
95

ل
سا

در 
ن 

یرا
د ا

وال
ی ف

ها
ت 

رص
و ف

ها 
ش 

چال



67

سال ۹۵ صنعت  تهدیدهای  و  ها  فرصت   
فوالد را می توان در دو بخش مورد بررسی قرار 
داد: یکی از دیدگاه عمومی که تمامی صنایع نیز 
با آن درگیر هستند و دیگری از منظر شرایط 

خاصی که صنعت فوالد با آن مواجه است.
از دیدگاه عمومی با مشکل رونق اقتصادی، عدم 
تقاضا و رکود در داخل کشور مواجه هستیم وتا 
تمامی  نشود،  ایجاد  اقتصادی  رونق  که  زمانی 
بود  خواهند  روبرو  ای  بالقوه  تهدید  با  صنایع 
کمااینکه در دو سال اخیر این اتفاق در تمامی 

صنایع بروز کرده است.
برای آنکه برون رفتی از این شرایط حاصل شود 
باید واگذاری طرح ها به بخش خصوصی، سرمایه 
گذاری خارجی، افزایش بودجه های عمرانی در 
بودجه کل کشور در دستور کار قرار گیرد بگونه 
ای که دولت به عنوان یک پیمانکار بتواند در 
کشور تقاضا ایجاد کند. این درحالی است که طی 
۳ سال گذشته کمترین بودجه به بخش های 

عمرانی تعلق گرفته است.
گذاران  سرمایه  حضور  گفت  باید  همچنین 

خارجی نیز درصورتی اثرگذار خواهد بود که در 
این سرمایه گذاری ها شاهد ورود بخش  کنار 
های  طرف  کنار  در  و  ها  پروژه  در  خصوصی 

خارجی باشیم.
البته از دیدگاه عمومی عالوه بر موارد ذکر شده، 
باید مدیران ما نیز اعتقاد و اراده الزم را نسبت 
مقاومتی  اقتصاد  بر  مبتنی  اقتصادی  ایجاد  به 
داشته باشند. درحالی که در شرایط فعلی این 
و  اداری  موجود  های  بروکراسی  و  نبوده  گونه 
حتی قوانین مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده 
تا حدودی  اجرا می شود  ناقص  به صورت  که 
برای اقتصاد و به ویژه بخش خصوصی دست و 

پا گیر شده است.
بخواهیم  خاص  طور  به  و  دوم  شاخه  در  اگر 
تهدیدها و فرصت های صنعت فوالد را بررسی 
کنیم به اعتقاد من این صنعت در سال ۹۵ با 
تهدیدهای بیشتری نسبت به فرصت ها روبرو 
بازار جهانی  تهدیدها،  این  از  یکی  بود.  خواهد 

فوالد و تداوم مازاد عرضه بر تقاضا است.
دیگر  از  فوالدی  های  تعرفه  دیگر  سوی  از 
موضوعاتی است که به عنوان تهدید در صنعت 
فوالد مطرح می شود چراکه در کشور ما آن طور 

که باید و شاید به آن توجه نشده است.
خارجی،  گذار  سرمایه  جذب  بخش  در  حتی 
بزرگ  فوالدسازان  برای  را  امکان  این  دولت 
داخلی فراهم کرده است که این مورد نیز نقطه 
ضعفی برای بخش خصوصی محسوب می شود.

همچنین تمرکز طرح های فوالدی به حاشیه 

های خلیج فارس و دریای خزر دیدگاه منطقی 
نبوده چراکه درصورت ایجاد تقاضا، هزینه های 
حمل سنگین خواهد شد. اعداد و ارقام نشان می 
دهد که با احتساب خانه های مسکونی در کشور 
که به بازسازی و مقاوم سازی نیاز دارند به حدود 
۵0 تا 60 میلیون تن فوالد نیاز است. از سوی 
دیگر دو کشور همسایه شامل عراق و افغانستان 
که به طور صد در صد نیازمند بازسازی هستند، 
نیاز به فوالد دارند و یکی از بهترین بازارها برای 
خرید آنها ایران است و اگر بتوانیم 2۵ درصد از 
سهم بازار آن را بدست بیاوریم قطعا ساالنه میزان 
قابل توجهی تقاضا برای فوالد داخلی ایجاد می 

شود. 
انداز هم تولید ۵۵ میلیون تن  در سند چشم 
رشد  به  توجه  با  که  است  شده  دیده  فوالد 
اقتصادی فعلی به این ارقام نخواهیم رسید در 
حالی که برای تحقق این رقم باید رشد اقتصادی 

کشور بیش از 8 درصد باشد.
و اما تنها فرصت باقیمانده در سال جاری برای 
فوالد کشور اختصاص کمک ها و یارانه هایی از 
سوی دولت در تمامی بخش های اقتصادی به 
ویژه فوالد است. البته یکی از گلوگاه های فوالد، 
کمبود قراضه در کشور است که افزایش قیمت 
های تمام شده را به دنبال داشته است و از این 
رو باید از تولیدکنندگان در این زمینه حمایت 
موارد  به  توجه  با  بنابراین  گیرد.  صورت  هایی 
مذکور از دیدگاه من در سال ۹۵ صنعت فوالد 
بیشتر با تهدید مواجه خواهد بود تا فرصت.. 

سید رضا 
شهرستانی

رئیس هیئت 
مدیره شرکت 

کالچ

سید علی 
گلپایگانی

 مدیرعامل 
پاسارگاد فوالد 

نوید 

راهی به جز جذب سرمایه گذاری خارجی نیست

فوالد در سال 95 با تهدیدهای بیشتری مواجه است

دو عامل افزایش متوسط بهای جهانی فوالد 
و فشار فوالدسازان داخلی به دولت که منجر به 
وضع تعرفه واردات محصوالت فوالدی از ابتدای 
سال جاری شد، به صورت مکمل یکدیگر سبب 
شد در این مدت شاهد رشد ۵0 درصدی قیمت 

های داخلی فوالد باشیم.
البته عامل دیگری که سبب عطش هرچند کاذب 
بازار فوالد شده بود خالی شدن انبارهای توزیع 
کنندگان و واسطه ها در این مدت بود و همزمان 
با خرید این افراد، قیمت های فروش رشد یافت.

با این وجود متاسفانه عدم تحقق وعده های دولت 

در کاهش نرخ بهره که از ابتدای سال ۹۵ قرار 
بود در دستور کار قرار بگیرد و نیز عدم تحقق 
بخش  نه  تا  شد  سبب  برجام  کامل  اجرای  و 
در  گذاری  سرمایه  به  قادر  همچنان  خصوصی 
طرح های توسعه ای باشد و نه دولت بودجه ای 
برای عملیاتی کردن پروژه های عمرانی داشته 

باشد.
اگرچه کاهش بهره های بانکی به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان می تواند خروج از رکود صنایع به 
ویژه صنعت ساختمان را فراهم کند و به بخش 
تزریق  تجارت  و  مسکن  تولید،  خدمات،  های 
شود اما درعین حال درصورت نبود برنامه ریزی 
صحیح، تورم شدیدی را نیز می تواند در حوزه 

های طال، ارز و مسکن نیز ایجاد کند.
تمامی این موضوعات نشان می دهد که دولت 
برای تزریق نقدینگی ارزی به کشور و پیشبرد 
اهداف خود نیازمند جذب سرمایه گذار خارجی 
است. از طرفی با برنامه ریزی های صورت گرفته 
دولت قصد تحقق رشد اقتصادی 6 تا 8 درصد را 

دارد که محقق شدن این مهم نیازمند سرمایه 
گذاری 2۵0 میلیارد دالری است که با شرایط 
موجود قطعا باید سرمایه گذاری خارجی اتفاق 
بیفتد. جذب سرمایه گذار خارجی نیز منوط به 
همسویی و هم صدایی دولت، مجلس و نهادهای 
ذیربط و اتخاذ سیاست هایی برای ایجاد اطمینان 

در بین طرف های خارجی است.
اما حالت دیگر را نیز باید در نظر گرفت و آن اینکه 
در صورت عدم موفقیت در جذب سرمایه گذار 
خارجی، به نظر می رسد که رشد اقتصادی خوبی 
را نیز ثبت نخواهیم کرد و در بهترین شرایط، به 
دلیل مشکالت کمبود نقدینگی و نبود سرمایه 
تنها یک  اقتصادیمان  توسعه، رشد  برای  کافی 
درصد خواهد بود. این موضوع گریبانگیر فوالد نیز 

به عنوان جزئی از صنعت و اقتصاد خواهد شد.
اگر  معتقدم  صنعتگر  یک  عنوان  به  رو  این  از 
بخواهیم چرخ صنعت کشور بچرخد و واحدها به 
فعالیت های خود ادامه دهند، راهی به جز جذب 

سرمایه گذار خارجی نداریم. 
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قابل  تهدیدات  و  ها  فرصت  خصوص  در   
از جمله شاخص های  پیش بینی در سال ۹۵، 
اصلی در یک واحد فوالد سازی را می توان به 
طور خالصه به قرار ذیل نام برد که در زمان رکود 

وتحریم قابل حصول هستند.
فرصت ها:

ادامه رکود موجود در صنعت فوالد ایران و جهان 
موجب می گردد :

1- ارازن تر شدن قیمت مواد مصرفی خارجی 
به خصوص الکترود و نسوز که هزینه اصلی مواد 

مصرفی در قیمت تمام شده خواهد بود.
2- ارزان تر شدن قیمت فروآلیاژ های خارجی و 
داخلی به خصوص فروسیلیکو منگنز که باالترین 

مصرف را در بین فروآلیاژ ها دارد.
با  خارجی  و  داخلی  کک  قیمت  کاهش   -۳

سایزهای مختلف
4- کاهش قیمت خرید انواع ترموکوپل ها و نمونه 

بردارهای کوره و تاندیش و افزودنی ها
۵- ارزان شدن انواع نسوزهای خارجی و داخلی

6- کاهش قیمت خرید آهن اسفنجی با قیمت و 
افزایش عرضه آن به دلیل به بهره برداری رسیدن 

چند پروژه در سال آینده
موجب  که  آهن  جهانی سنگ  قیمت  افت   -۷
کاهش قیمت سنگ آهن داخلی و در نتیجه گندله 

و آهن اسفنجی می گردد.
8- ارزان تر شدن خرید قطعات یدکی و لوازم و 

تجهیزات تکمیلی مورد نیاز
تهدیدها:

مواد  تولیدات  ظرفیت  کاهش  ریزی  برنامه   -1
به دلیل  نیاز کارخانجات فوالدی  مصرفی مورد 
ادامه رکود در بازار فوالد کشور که در نتیجه موجب 
رقابت کمتر تولید کنندگان برای فروش خواهد 

گردید.
2- عدم گشایش در سیستم بانکی که در نتیجه 
بانک های کشور از درآمد حاصل از فروش نفت 
که در بانک های چین و هند برای گشایش اعتبار 
ای موجود است،  مبادله  ارز  با  اسنادی و حواله 
محروم می شوند و لذا امکان خرید مواد مصرفی 
خارجی صرفاً با حواله صرافی امکان پذیر خواهد 

بود.
۳- افزایش نرخ برابری ارز خارجی به ریال که در 
نتیجه اوالً باعث افزایش هزینه شرکت برای واردات 
مواد مصرفی می گردد و ثانیاً مستقیماً در افزایش 
قیمت فروش مواد تولید داخلی نیز اثر گذار خواهد 

بود.
4- احتمال رونق نسبی در بازار جهانی فوالد که 
نشانه های آن اینک با افزایش تولید کشورهای 
اصلی و مهم در دنیا رخ داده است. این امر موجب 
افزایش قیمت جهانی و داخلی مواد اولیه مورد نیاز 

کارخانه خواهد گردید.

۵- پایان دامپینگ چین در فروش ارزان محصوالت 
فوالدی که در نتیجه قیمت محصوالت نیمه تمام و 
تمام شده در کشور افزایش می یابد و باعث افزایش 

قیمت مواد اولیه و مصرفی کارخانه خواهد شد.
6- با راه اندازی تدریجی پروژه های فوالد سازی 
کمبود همیشگی قراضه در کشور بیشتر مشکل 

ساز خواهد شد.
چالش های موجود را نیز می توان به قرار ذیل 

طبقه بندی نمود :
و  فوالدی  صنایع  توسعه  استراتژی  تبیین   -1
معدنی با توجه به شاخص هایی از جمله سهم 
داخلی،  نیاز  تأمین  زایی،  اشتغال  افزوده،  ارزش 
صادرات، دانش فنی، تجهیزات تولیدی و مدیریت.

2-  مسئولین دولتی برای حل و فصل در مباحث 
کالن باید قابلیت اصالح فوری قوانین و آئین نامه 
ها را با اختیار کامل داشته و با اعتقاد کامل به بخش 
خصوصی برای تعیین استراتژی مناسب، شرایط 

الزم برای توسعه این صنعت فراهم آورند.
۳- جلوگیری از واردات بی رویه فوالد که با کیفیت 

نازل و قیمت پائین در بازار عرضه می گردد.
4-  تعیین ظرفیت واحدهای فوالدی و معدنی 
موجود که در سال های اخیر به خصوص از سال 
1۳۹0 به بعد به دلیل تحریم به کاهش ظرفیت 

تولید اقدام نمودند. 
۵- سرمایه گذاری خارجی برای توسعه صنعت 
فوالد و معدن باید به شیوه ای بکار گرفته شود که 
نتیجه بلند مدت در اقتصاد صنعتی کشور داشته و 
در کوتاه مدت نیز موجبات فروش کاالهای فوالدی 

و معدنی کشور را فراهم ساز 

 در سال 1۳۹۵ با برداشته شدن تحریم ها 
با کشورهاي  پولي  و  اقتصادي  روابط  توسعه  و 
جهان، ورود سرمایه گذاران خارجي و تمایل آنها 
در زمینه سرمایه گذاري در صنعت فوالد ایران 
با توجه به مزیت هاي رقابتي فراوان موجود در 
کشور، شامل منابع عظیم مواد اولیه، نیروي کار 
متخصص و ارزان، تقاضاي زیاد منطقه اي و غیره 
نیز مي تواند ایران را به یکي از قطب هاي تولید 

فوالد دنیا بدل سازد.

وجود پروژه هاي عمراني در کشورهاي حاشیه 
خلیج فارس و همچنین نیاز به بازسازي مناطق 
جنگ زده پس از پایان جنگ، تقاضاي فوالد در 
این منطقه را به سرعت افزایش خواهد داد که 
این مهم با صعودي شدن روند قیمت نفت و به 
تبع آن افزایش قدرت مالي کشورهاي منطقه، 
توسعه  تواند  یافت که خود مي  تحقق خواهد 
اقتصادي کشور را تسریع نموده و کمک شایاني 
به توانایي مالي بنگاه هاي اقتصادي در زمینه 

اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني نماید.
باز شدن موانع ورود سرمایه گذاران خارجي در 
زمینه خودرو و منعقد شدن قراردادهاي ساخت 
خودرو با در نظر گرفتن سهم صادرات نیز مي 
سهم  که  صنعت  این  در  فوالد  تقاضاي  تواند 
باالیي از فوالدهاي آلیاژي و ویژه را شامل مي 
شود را افزایش داده که این مهم ممکن است 
در سال 1۳۹۵ محقق نگردد ولي قطعاً با داخلي 
شدن تدریجي قطعات مورد نیاز این قراردادها، 

آلیاژي  فوالدهاي  تقاضاي  افزایش  براي  زمینه 
مهیا خواهد شد.

در  ایران  فوالد  تهدیدات صنعت  از  دیگر  یکي 
سال 1۳۹۵، رکود بخش مسکن و عدم تحریک 
موتور  خود  که  باشد  مي  بخش  این  در  تقاضا 
صنعت  و  اقتصاد  از  اي  عمده  بخش  محرکه 
کشور است. با توجه به  پیش بیني کارشناسان، 
این روند تا پایان سال 1۳۹۵ نیز ادامه خواهد 
داشت و لذا فعاالن صنعت فوالد کشور بایستي 
با افزایش بهره وري و کاهش هزینه هاي تولید، 
قدرت رقابت خود را جهت صادرات محصوالت 
را  تولید  مازاد ظرفیت  و  افزایش داده  فوالدي، 
این مقوله،  به صادرات اختصاص دهند که در 
فوالدهاي آلیاژي به دلیل ارزش افزوده  باالتر و 
همچنین قدرت رقابتي بیشتر مي تواند پتانسیل 
خوبي براي افزایش صادرات صنعت فوالد کشور 
باشد و توسعه آن حمایت هاي ویژه و  داشته 

جدي دولت تدبیر و امید را مي طلبد. 

مسعود 
محمد

مدیر بازرگانی 
مجتمع فوالد 

ویان

سید حسین 
موسوی زاده

 رئیس تحقیقات 
بازاریابی فوالد 

آلیاژی ایران 

رکود جهانی صنعت فوالد یک فرصت است

تقاضا برای فوالدهای آلیاژی افزایش خواهد یافت
13
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 آقای دکتر، آمار معامالت فوالد در بورس 
می  معامالت  این  کاهش  از  نشان   94 سال  در  کاال 
دهد. آیا رکود بازار فوالد به بورس کاال هم سرایت 

کرده است؟
بله، در سال گذشته 6/۷ میلیون تن محصوالت فوالدی در بورس 
کاال معامله شده که این مقدار در سال ۹۳ بیش از 8/۹ میلیون تن 
بوده است که کاهش 2۵ درصدی معامالت را نشان می دهد.  اما در 
خصوص دالیل آن باید گفت  که رکود بازار داخلی فوالد یکی از 
دالیل اصلی این کاهش است و از آنجا که دولت در جهت کاهش نرخ 
تورم، وادار به کنترل نقدینگی شده است، کشور دچار رکود اقتصادی 
شده و همچنین پروژ ه های عمرانی با کمبود نقدینگی مواجه بوده اند. 
نکته قابل ذکر دیگر آن است که بهای تمام شده تولید فوالد در 
کشور به دلیل نبود تکنولوژی جدید باال بوده و این امر منجر شد که 
هم زمان با کاهش قیمت محصوالت در منطقه، شرکت های فوالدی 

دچار زیان عملیاتی شوند. 
 به جز رکود بازار داخلی آیا دالیل دیگری هم 
برای کاهش معامالت فوالد در بورس کاال متصور 

هستید؟
مسلما دالیل و عوامل دیگری هم در این زمینه وجود دارد. یکی 
نرخ  است.  جهانی  بازار  در  رکودی  شرایط  ها  آن  ترین  عمده  از 
رشد اقتصادی کشور چین در سال 201۵ میالدی، با 6/۹ درصد، 
پیش بینی  همچنین  و  بوده  اخیر  سال   2۵ در  میزان  پایین ترین 

می شود این متغیر در سال 2016 میالدی نیز به کمتر از مقدار 
مذکور برسد. در شرایط کنونی بازار محصوالت صنعتی در مناطق 
مختلف جهان به ویژه فوالد با مازاد عرضه مواجه بوده و انتظار می رود 
این روند همچنان ادامه داشته باشد. این وضعیت درحالی است که 

شرکت   های تولیدکننده حجم تولید خود را کاهش داده اند.
عالوه بر این باید تقویت ارزش دالر در مقابل یورو نیز در ایجاد این 
وضعیت موثر بوده است. در سال 1۳۹4 ارزش دالر در مقایسه با 
یورو افزایش داشته و رشد ارزش دالر، تقاضا برای فلزات اساسی را 

کاهش می دهد.
همچنین افزایش تولید سنگ آهن در معادن کشورهای برزیل و 
استرالیا و منجر به آن شد که مازاد عرضه بسیاری به وجود آمده 
و قیمت این محصول استرالتژیک در بازارهای جهانی بیش از ۵0 

درصد افت نرخ داشته باشد. 
هایی  برنامه  چه  کاال  بورس  اوصاف،  این  با   
محصوالت  خریداران  بین  در  تقاضا  تحریک  برای 

فوالدی در سال جدید دارد؟
اصوال تحریک تقاضا در بازارهای کاالیی در نتیجه رونق بخش های 
مختلف اقتصادی بخصوص بخش مسکن و ساخت و ساز می باشد. 
لذا با توجه به پیش بینی های مثبت در صنعت ساخت و ساز در سال 
جاری، انتظار می رود تقاضای کاالها در بورس کاال نسبت به سال 
قبل افزایش داشته باشد. از طرفی بورس در راستای تقویت بازار 
ایجاد سازوکارهای فروش  B2B)ارتباط  دنبال  به  خرده فروشی 

سلطانی نژاد در گفتگو با چیالن  از برنامه های بورس کاال برای فوالدی ها خبر داد:

حرکت بورس کاالی ایران به سمت 
اوراق بهادارسازی

در سال 94، هفت شرکت فوالدی از طریق اوراق سلف موازی 7 هزار میلیارد ریال تأمین مالی شدند

عرضه 6/7 میلیون تن محصوالت فوالدی در سال 94 توسط بورس کاالی ایران نشان از اهمیت و جایگاه این نهاد اقتصادی در بازارهای 
فوالدی دارد. رقمی که تقریبا نیمی از کل تولید فوالد ایران را شامل می شود. 

در این شماره بر آن شدیم تا با دکتر حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران مصاحبه ای ترتیب دهیم تا از برنامه ها 
و آینده بورس کاال و همچنین وضعیت و آینده صنعت فوالد ایران و جهان در سال 95 خبردار شویم:

بورس
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بنگاه و بنگاه( وB2C )ارتباط بنگاه و مصرف کننده( می باشد 
که پیش بینی می شود این امر نقش بسزایی در تحریک تقاضا 

داشته باشد.
 یعنی تغییر در شرایط حضور در بورس کاال 

برای تولیدکنندگان فوالد را مدنظر دارید؟
ببینید شرایط پذیرش تولیدکنندگان توسط بورس کاال شامل 
معیارهایی از جمله میزان تولید، سهم تولیدکنندگان در بازار، 
تداوم عرضه و امکان سپردن تضامین الزم برای عرضه می باشد 
و این شرایط برای حفظ ابعاد رقابتی بورس همیشه پا برجاست. 
لذا بورس کاال برای تسهیل مبادالت اقداماتی را انجام داده است 
که به طور مثال از جهت سپردن تضامین مورد نیاز؛ قبال صرفاً 
ضمانت نامه های بانکی به این منظور استفاده می شد که برای 
عرضه کننده هزینه زا می باشد؛ اما در شرایط فعلی و با پذیرش 
انبارهای تولیدکنندگان، امکان استفاده از قبوض انبار و گواهی 

سپرده کاالیی به عنوان تضمین وجود دارد.
در خصوص حداقل خرید هر مشتری هم قبال با توجه به اینکه 
اقدام  کنندگان  عرضه  از  برخی  بود  باال  خرید  میزان  حداقل 
به عرضه کاال خارج از بورس می کردند اما اکنون تا جایی که 
هزینه های حمل و نقل اجازه می دهد این میزان کاهش پیدا 
کرده است و بدین ترتیب مشتریان زیادی امکان خرید کاال در 
امکان خرید  فرآیندها  با اصالح  یعنی  پیدا می کنند.  را  بورس 
توسط اشخاص حقیقی در بازار فوالدی به وجود آمده است که 

این خود شرایط معامالت در بورس کاال را تسهیل کرده است.
چطور؟آیا  قراضه  مورد  در  دکتر،  آقای   
جدید  سال  در  قراضه  عرضه  برای  کاال  بورس 

برنامه ای دارد؟
در حال حاضر با وجود فعالیت بیش از ۵0 هزار کارگاه بازیافت 
آهن قراضه و با گردش مالی بیش از 60 هزار میلیارد ریال در 
سال، بازار متشکلی برای این کاالی استراتژیک وجود ندارد. لذا 
بورس کاال در راستای سامان دهی بازار آهن قراضه کشور و 
افزایش شفافیت در این بازار که به افزایش کارایی بازار این ماده 
اولیه راهبردی صنعت فوالد منجر می شود؛ از سال های گذشته 

اقدام به برگزاری جلسات تخصصی برای آغاز معامالت آن در 
بورس کاال نموده است که نتیجه این اقدامات عملیاتی شدن 
عرضه تمام ضایعات آهنی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 

ایران در بورس کاال بوده است.
در سال ۹4، میزان ۵۵ هزار تن ضایعات فلزی توسط شرکت 
راه آهن در بورس کاال عرضه شده است. همچنین به ترتیب 
میزان 1000، ۹4 و 2۵ تن ضایعات فلزی توسط شرکت نفت 
جی، بازرگانی صنایع و معادن ایران و شرکت تجهیزات ناوگان 
ریلی البرز در بورس کاال عرضه شد که در مجموع میزان عرضه 
ها تقریبا ۵6 هزار تن بوده است که از این میان 2۳ هزار تن 

معامله گردیده است.
بورس کاالی ایران در راستای شفاف سازی، کاهش هزینه های 
مبادالتی بازار آهن قراضه کشور و تقابل مستقیم عرضه و تقاضا، 
برنامه ریزی دقیقی هم برای عرضه سایر ارگان ها در بورس 
انجام داده است که اجرای آن ها در حال انجام می باشد. از جمله 
این اقدامات می توان به مذاکرات جاری بورس با پاالیشگاه ها 

برای عرضه قراضه اشاره کرد.
 آقای سلطانی نژاد، عده ای به مکانیسم 
کشف قیمت در بورس معترض هستند. به نظر 
شما بورس کاال چه میزان در کشف قیمت های 
کرده  عمل  موفق  فوالدی  محصوالت  واقعی 

است؟
در حال حاضر ۵8 شرکت تولیدی محصوالت فوالدی در بورس 
کاال پذیرش شده اند. عمده تولید محصوالت فوالدی در کشور 
فوالد  مبارکه،  فوالد  اصفهان،  آهن  ذوب  شرکت  به 4  مربوط 
خوزستان و فوالد هرمزگان می باشد که کلیه محصوالت فوالدی 
این شرکت ها در بورس کاال معامله می شود. حضور بزرگترین 
قالب  در  کاال  معامله  و  بورس  در  کشور  فوالد  تولیدکنندگان 
واقعی محصوالت  نرخ  ابزار کشف  ایده ال ترین  مکانیسم حراج 
فوالدی است، زیرا طبق نظر اقتصاددانان قیمت رقابتی کشف 
شده در مکانیسم عرضه و تقاضا باالترین میزان کارایی را در بازار 
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به وجود می آورد.

البته بورس کاالی ایران با توجه به وظایف قانونی و ذاتی خود جهت 
تأیید و یا رد قیمت های پایه پیشنهاد شده توسط عرضه کنندگان 
قیمت های جهانی، نرخ ارز و هزینه های مرتبط حمل و نقل را قبل 
از حراج بررسی می کند تا از منصفانه بودن قیمت پایه اطمینان 

حاصل نماید.
 در این مدت شرکت های فوالدی چه میزان 
به سیاست ها و برنامه های بورس کاال گرایش پیدا 

کرده اند؟
با توجه به مزایای معامله در بورس کاال برای این شرکت ها از جمله 
کشف نرخ منصفانه قیمت محصوالت فوالدی، معافیت های مالیاتی 
و تأمین مالی برای این شرکت ها که از طریق معامالت سلف موازی 
استاندارد صورت می پذیرد و سایر مزایای معامله در بورس نظیر 
هزینه های بازاریابی؛ این شرکت ها برای فعالیت در بورس گرایش 
جمله  از  فوالدی  های  شرکت  اینکه  به  توجه  با  همچنین  دارند. 
سهامداران و ذینفعان اصلی بورس کاالی ایران می باشند و به طور 
طبیعی نقش کلیدی در برنامه های راهبردی و عملیاتی بورس کاال 
دارند؛ لذا طبیعتاً برای فعالیت در بورس کاال گرایش بیشتری نسبت 
به سایر گروه های کاالیی داشته اند و فعالیت های خود را از طریق 

بورس انجام می دهند.
 اگر بخواهیم کارنامه بورس کاال در سال 94 را 
به طور خالصه مرور کنیم، نقطه عطف فعالیت های 

بورس کاال در سال 94 را چه می دانید ؟
اصلی ترین برنامه بورس کاال در سال ۹4، راه اندازی قراردادهای 
سلف موازی استاندارد به منظور تأمین مالی شرکت های تولیدکننده 
بوده است و در این راستا حدود ۷ شرکت تولیدی تأمین مالی خود را 
از طریق انتشار این اوراق به ارزش ۷ هزار میلیارد ریال انجام داده اند. 
همچنین با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین اهداف بورس توسعه 
ابزارهای مالی جدید در حوزه معامالت کاالیی در بورس کاالی ایران 
بوده است، حجم و ارزش معامالت در حوزه ابزارهای مالی در مقایسه 
با سال گذشته تفاوت قابل مالحظه ای داشته است به طوری که 
استاندارد و گواهی سپرده  ارزش معامالت سلف  مجموع حجم و 
کاالیی نسبت به سال قبل به ترتیب 80 و 184 درصد رشد داشته 

است. لذا بورس کاالی ایران در راستای پیگیری این هدف مهم و 
استراتژیک در سال جاری نیز برنامه های گسترده ای برای افزایش 

حجم بازارهای مالی و ابزارهای جدید کاالیی دارد.
ایران  کاالی  بورس  برنامه  پایانی،  سؤال  و   

برای سال 95 چیست ؟
در بورس های کاالیی، در کنار بازار نقد بازار اوراق بهادار مبتنی 
استفاده  آن  از  بازار سرمایه  فعاالن  تمامی  که  دارد  وجود  کاال  بر 
می کنند. حضور فعاالن بازار و صنعت در کنار فعاالن بخش مالی، 
فرصت بسیار مناسبی برای این دو بخش ایجاد می نماید. زمانی 
که ارتباط بین بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی ایجاد شود زمینه 
رشد در اقتصاد ایجاد می شود و بورس کاالی ایران عرصه ای برای 
این پیوند است. از این رو، تمرکز سیاست های شرکت بورس کاالی 
ایران در سال ۹۵، حرکت به سمت اوراق بهادارسازی است. معامالت 
ابزارهای مالی نوین و معامالت اوراق بهادار مبتنی  کاالها بر پایه 
بر کاالها در کنار معامالت فیزیکی سبب می شود تولیدکنندگان، 
مصرف کنندگان و حتی سرمایه گذارانی که با قصد سفته بازی وارد 
معامالت می شوند بتوانند ورای محدودیت ها و هزینه های مترتب 
بر معامالت فیزیکی، به دادوستد کاالی مورد نظر بپردازند. کشف 
قیمت های شفاف به صورت پیوسته یکي دیگر از مهم ترین مزایای 
بورس  کار  در دستور  آن  اجراي  که  کاالهاست  بهادار سازي   اوراق 

کاالی ایران قرار دارد. 
برنامه دیگر بورس تقویت رینگ صادراتی است که براساس آن عالوه 
بازار، تعریف  بر متنوع سازی محصول برای فعاالن و معامله گران 
و پیاده سازی مکانیزم های انگیزشی و تشویقی نیز مد نظر قرار 
گرفته اند. در رابطه با سایر برنامه های شرکت بورس کاالی ایران 
نیز می توان به تعامل با بورس های کاالیی جهان و حرکت به سمت 
استانداردهای بین المللی، توسعه و انجام معامالت خرد، ایجاد تنوع 
کمی و کیفی فعاالن، راه اندازی معامالت اموال غیرمنقول در بازار 
فرعی، اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و 
منابع طبیعی برای محصوالت متنوع تر و توسعه آن در سایر استان 
ها و در نهایت کل کشور، همچنین فراهم کردن زیرساخت های 
الکترونیک به طوری که دسترسی عموم را به بورس کاالی ایران 

فراهم کند اشاره نمود.



آتـش انتـظامـی مدیـرعامل شـرکت دیرگـداز 
آذر در گفت و گو با چیـــالن میزان تولید این 
مجموعه را در سال ۹4 حدود 6000 تن اعالم 
کرد و گفت: در سال ۹4 توانستیم حدود 6000 
تن تولید محصول داشته باشیم که محصوالت 
تولیدی شامل انواع جرم ها و قطعات شکل دار 

مونولیتیک اعم از:
y  جرم های ریختنی آلومینایی، آلومینا باال و

آلومینوسیلیکاتی از نوع پر سیمان، متوسط 
و کم سیمان

y  قطعات پیش سـاخته آلومینایـی و آلومینا
باال مطابق نقشـه خریـدار و با ابعاد مختلف 
از جمله سـقف کوره هـای قوس الکتریکی، 
قطعـات نسـوز تاندیـش، النس دمـش گاز 

ازت و...
y جـــرم هــای ریختنــی و پاشیـدنـــی 

 آلومینوسیلیکاتی
y  جـرم های پالسـتیک آلومینوسـیلیکاتی و

آلومینایی
y  ،جرم هـای قلیایی از جملـه روکش تاندیش

جـرم  و  کوره هـا  گـرم  تعمیـرات  جـرم 
ریختنـی دهانـه خـروج مـذاب

y  کـوره هـای EBT ماسـه مجـرای پاتیـل و
قـوس الکتریکـی

y  مالت های آلومــینوسیلیکاتی و آلومیـــنایی
بوده است.

فروش  بازارهای  به  راجع  ادامه  در  وی 
محصوالت دیرگداز آذر گفت: بازارهای فروش 
فوالدی،  صنایع  در  شرکت  این  محصوالت 
صنایع ریخته گری، صنایع سیمان، صنایع مس 
و سایر فلزات غیرآهنی، پتروشیمی ها و سایر 

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

باشیم.

به  راجع  آذر  دیرگداز  شرکت  مدیرعامل 
و  داد  خبر  نیز  شرکت  آتی  سال  برنامه های 
گفت: در پی آن هستیم تا در سال آتی خط 
تولید جدید در واحد شماره 2 را تکمیل و راه 
اندازی کنیم. همچنین فعالیت های تحقیقاتی 
تولیدات  بیشتر  هرچه  بهبود  جهت  شرکت 
شرکت در سال آینده با شدت و دقت بیش تری 
ادامه خواهد داشت. ضمن این که برای افزایش 
درصدد  شرکت  بازاریابی  و  فروش  توانمندی 
مدیریت  سیستم  سازی  پیاده  با  تا  هستیم 
با  هماهنگ  که   )CRM( مشتریان  با  ارتباط 
وب سایت شرکت است و سیستم دیجیتال 
مارکتینگ به این اهداف یادشده دست پیدا 

کنیم. 

انتظامی، مدیرعامل شرکت دیرگداز آذر:

به زودی خط تولید 
جدیدی راه اندازی 

خواهیم کرد
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رسیدگي به شکایت هاي تجاري موثر بر 
تجارت فوالد 

تحلیل و مقاله

تحت  مجاز   )TDI( دسترس  در  تجاري  دفاع  ابزار  انواع 
WTO قوانين

)AD( اقدامات ضد دامپینگ
 y در نظر گرفته شده براي مقابله با واردات دامپینگي )یعني شیوه 

تجارت نامنصفانه(
 y زمینه هاي وضع اقدامات ضد دامپینگ: دامپینگ + آسیب + تلفات

 )AS( )اقدامات جبراني )ضد یارانه 

شکلTDI -1 جدید رسیدگي )ضد دامپینگ و جبراني( در سطح جهان

 )AS(ضد یارانه /)AD( شکل2-  تعداد رسیدگي به شکایت ضد دامپینگ
شروع شده طي سال هاي 2015-2004  در صنعت فوالد

 )AS(ضد یارانه /)AD( شکل2-  شروع رسیدگي به شکایت ضد دامپینگ
شروع شده طي سال هاي 2015-2004  در صنعت فوالد

شکل4- انواع اقدامات نادرست تجاري اجرا شده در سال 2015

در نظر گرفته شده براي مقابله با واردات یارانه گرفته )براي  «
مثال شیوه تجارت نامنصفانه(

زمینــه هاي وضع اقدامات ضد دامپینگ: یارانه + ســود +  «
آسیب )اثرات زیان آور/ خسارت جدي( + اتفاقات ناگوار

� )SG( اقدامات محافظتي
 در نظر گرفته شــده براي مقابله با افزایش واردات )یعني  «

شیوه تجارت نامنصفانه(
 زمینه هــاي وضع اقدامات محافظــت: افزایش واردات +  «

تحوالت پیش بیني نشــده + آسیب جدي یا تهدید ناشي 
از آن

رســیدگي به شــکایت دفاع تجاري )TDI( در سطح 
جهاني

رسیدگي به شکایت دفاع تجاري از سال 2012 در سراسر جهان در 
حال افزایش بوده است )شکل1(.

رسیدگي به شکایت دفاع تجاري در صنعت فوالد
رسیدگي به شکایت دفاع تجاري در صنعت فوالد از سال 2012 در 

حال افزایش بوده است )شکل هاي 2 و ۳(.

روند استفاده از اقدامات نادرست تجاري 
 تقریبا 20 درصد از تمام اقدامات نادرســت تجاري که در  «

 AD، سال 201۵ اجرا شده اند اقدامات دفاع تجاري )یعني
AS، SG( بودند )شکل4(.

 ۵ کشــور اول در حال اجراي اقدامات نادرســت تجاري  «
عبارتند از:

4( اندونزي )۳۹(  1( روسیه )6۵(    
۵( برزیل )۳8( 2( هند )۵۵(     

۳( آمریکا )۵1(  
۵ بخش اول تحت تاثیر اقدامات نادرست تجاري عبارتند از: «

1( فلزات اساسي )84(           
2( محصوالت کشاورزي )۷6(       

 ترجمه : محمدحسین نشاطي
شرکت فوالد آلیاژي ایران
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         ۳( وسایل حمل و نقل )۷6(
         4( ماشین آالت کاربرد خاص )68(

         ۵( مواد شیمیایي پایه )66(

 

محصولکشور
 تعرفه

 واردات
قبلي

تعرفه 
واردات 

فعلي

اندونزي

• کالف/صفحه نورد گرم 
• کالف/ورق نورد سرد

• سیم مفتول
• فوالد مورد استفاده براي 

تقویت بتن
• ورق فوالدي گالوانیزه

۵%
۷.۵%
۵%
10%

12.۵%

1۵%
1۵%
1۵%

1۷.۵%
20%

آفریقاي 
جنوبي

• محصوالت فوالدي خاص از 
چین )که باید تا پایان سال 

201۵ شروع شود(
0%10%

• میلگرد آجدار، بیلت، HRC، ایران
 -N/A10%سیم مفتول

 %20تا

هند

 • شمش نیمه تمام، محصوالت
 طویل فوالد ضد زنگ،

 محصوالت طویل فوالد آلیاژي،
 محصوالت طویل غیرآلیاژي و
محصوالت تخت فوالد آلیاژي

۷.۵%10%

مکزیک
فوالدي،  اسلب   ،CRC  ،HRC  •
مفتول  سیم  فوالدي،  صفحه 

فوالدي
N/A1۵  تا%

ترکیه

• نوار ورق و تسمه هاي تخت 
زیر 0.2۵٪ کربن، صفحه هاي با 

۵00mm زیر
نوردي  تخت  ورق  محصوالت   •
 600mm پهناي  آلیاژي  فوالد 

یا بیشتر

0%

۳%

10%

6%

برزیل

واردات  تعرفه  افزایش   •
خاصي  فوالدي  محصوالت 

)تعیین خواهد شد( 
صنعت  توسط  شده  درخواست 

داخلي

 اعالم مي
شود

اعالم 
مي شود

افزایش اعمال نرخ تعرفه براي محصوالت فوالدي
کشورها با فراواني بیشــتري به افزایش تعرفه واردات  «

براي محصوالت فوالد در سال 201۵ متوسل شدند:

سیستم دفاع تجاري آمریکا
 موثر و سریع «
 اکثر موارد رسیدگي به شکایت به اقدامات محافظتي  «

در سطوح ممانعت کننده منتج مي شوند
عدم وجود قانون "عوارض گمرکي کمتر" «

شکل5- مقایسه روند در سیستم دفاع تجاري اتحادیه اروپا و آمریکا

اقدامات آمریکا و اتحادیه اروپا غالبا به هم مرتبط است
 نمونه هاي اخیر:

 فوالد ورق هاي الکتریکي جهت دار:
 رسیدگي به شکایت آمریکا: 201۳ )چین، جمهوري  «

چک، آلمان، ژاپن، کره، لهستان، روسیه(
 رسیدگي به شکایت اتحادیه اروپا: 2014 )ژاپن، چین،  «

کره، روسیه، آمریکا( 

محصوالت ورق نورد سرد: �
رسیدگي به شکایت آمریکا: 201۵ )برزیل، چین، هند،  «

ژاپن، کره، هلند، روسیه، انگلستان(
رســیدگي به شــکایت اتحادیه اروپا: 201۵ )چین،  «

روسیه(

محصوالت ورق نورد گرم: �
 رسیدگي به شکایت آمریکا: 201۵ )استرالیا، برزیل،  «

ژاپن، کره، هلند، ترکیه، انگلستان(
 رسیدگي به شکایت اتحادیه اروپا: ؟ )شایعه براي چین  «

و احتماال روسیه(

موارد اخیر و جاري TDI در اتحادیه اروپا

 محصوالت فوالدي و مربوطسال شروع
به فوالد

نوع رسیدگي 
به شکایت

 کشورهاي
صادرکننده

 لوله و اتصاالت لوله از جنس201۵
فوالد ضد زنگ

AD چین، چین
تایپه

 چین،ADمحصوالت تخت نورد سرد201۵
روسیه

201۵
 میلگردهاي آجدار )فوالد

 تقویت بتن با عملکرد
خستگي باال(

ADچین
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 محصوالت فوالدي و مربوطسال شروع
به فوالد

نوع رسیدگي 
به شکایت

 کشورهاي
صادرکننده

 محصوالت نوردي ورق هاي2014
الکتریکي جهت دار

AD

 چین،
 روسیه،

 آمریکا، کره،
ژاپن

محصوالت تخت نورد سرد 2014
فوالد ضد زنگ 

ADچین، چین 
 تایپه

درس هایي از مورد ورق هاي الکتریکي جهت دار 
کشورهاي مورد شکایت قرار گرفته: ژاپن، چین، کره،  «

روسیه، آمریکا
اقدامات قطعي: ۳0 اکتبر 201۵ )تا ۳0 اکتبر 2020(: «

عوارض ضد دامپینگ:  �
۳6/6-21/۵ درصد «  چین  
۳۹-۳۵/۹ درصد «  ژاپن  
22/۵ درصد «  کره  
روسیه  21/6 درصد «
22 درصد « آمریکا 

 جنبه هاي مورد نظر اتحادیه اروپا براي ورق هاي الکتریکي جهت دار
  ماده 21 مقررات پایه ضد دامپینگ اتحادیه اروپا:

"تعیین منفعت جامعه براي درخواست مداخله باید بر اساس درک 
همه منافع مختلف به عنوان یک کل، از جمله منافع صنعت داخلي و 

استفاده کنندگان و مصرف کنندگان باشد ]...[."
در مورد ورق هاي الکتریکي جهت دار: 

استفاده کنندگان اتحادیه اروپا مخالفت شدیدي را با  «
اقدامات ضد دامپینگ )AD( ابراز داشتند

دوره کوتاهتري را براي اعتبار درخواست کردند )2 سال  «
به جاي ۵ سال(

به مسائل کمبود تولید و کیفیت استناد کردند «
نشان دادند که رقابت پذیري آنها تضعیف مي شود. «

راه حل سازنده: اقدامات به صورت حداقل قیمت واردات در گستره از 
1۵۳6 تا 204۳ یورو بر تن.

به روز رساني سایر موارد اخیر در اتحادیه اروپا

محصوالت تخت نورد سرد شده فوالد  �
ضدزنگ

 کشورهاي مورد شکایت قرار گرفته: چین، چین تایپه «
 اقدامات موقت: 26 مارس 201۵ «
 اقدامات قطعي: 2۷ آگوســت 201۵ )تا 2۷ آگوست  «

)2020
  y چین: 2۵/۳-24/4 درصد    |    چین تایپه: 6/8 درصد

میلگردهاي آجدار )فوالد تقویت بتن با  �
عملکرد خستگي باال(

 کشورهاي مورد شکایت قرار گرفته: چین «
 اقدامات موقت: تا ۳0 ژانویه 2016   «
 اقدامات قطعي: مورد انتظار تا 2۹ جوالي 2016  «

محصوالت فوالدي تخت نورد سرد شده �
کشورهاي مورد شکایت قرار گرفته: چین، روسیه «
 اقدامات موقت: تا 14 فوریه 2016   «
 اقدامات قطعي: مورد انتظار تا 1۳ آگوست 2016  «

استفاده کنندگان جدید ابزارهاي دفاع تجاري
بازارهاي جدید به طور فزاینده اي به استفاده کنندگان  «

مکرر از ابزارهاي دفاع تجاري تبدیل مي شوند: مراکش، 
مصر، مکزیک، هند، و غیره.

غالبا از رسیدگي به شکایت هاي محافظت و افزایش  «
تجارت  سازمان  نرخ  محدوده  درون  واردات  عوارض 
جهاني به عنوان ابزاري براي کاهش واردات از کشور 

ثالث استفاده مي کنند.

 نمونه هاي اخیر:� 
مورد  « در  دامپینگ  ضد  شکایت  به  رسیدگي  هند: 

از  زنگ  فوالد ضد  نورد سرد شده  تخت  محصوالت 
جنوبي،  آفریقاي  مالزي،  جنوبي،  کره  ژاپن،  چین، 
اروپا و  اتحادیه  تایپه،  آفریقاي جنوبي، چین  مالزي، 
آمریکا )درخواست صنعت هند به زودي آغاز مي شود(

هند: رسیدگي به شکایت محافظت محصوالت تخت  «
نورد گرم شده )در حال انجام(.

پاکستان: رسیدگي به شکایت ضد دامپینگ در مورد  «
اوکراین )در حال  از چین و  کالف و ورق نورد سرد 

انجام(.
مورد  « در  دامپینگ  به شکایت ضد  رسیدگي  ترکیه: 

محصوالت تخت نورد گرم شده از چین، فرانسه، ژاپن، 
روماني، روسیه، اسلواکي، اوکراین )در حال انجام(.



صنعـت جـوان فروآلیاژ 
رکـود  از  متأثـر  ایـران 
اقتصادي حاکم بر فوالد
  کورش کیهاني زاده
مدیر عامل شرکت فروسیلیس ایران )سهامي عام(

اشــاره: فروآلیاژ صنعتي جوان و نوپاست که از اوایل دهه 70 درایران به هدف 
تأمین مواد اولیه استراتژیک صنایع فوالدسازي بنا شده است. بنابراین با توجه 
به باال رفتن نیاز بازار براي استفاده از فوالد و گسترش محصوالت فوالدي الزم 
و ضروري است که فروآلیاژ هم بتواند به همان اندازه توسعه یافته و بازار خود 

را به دست آورد. 
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محدودیت توسعه صنایع معدني و فروآلیاژي در کشورهاي توسعه یافته 
به دالیل کمبود مواد اولیه، باال بودن قیمت انرژي، مسائل زیست محیطي 
و همچنین افزایش مصرف مواد اولیه معدني فرآوري شده در کشورهاي 
تولید کننده از جمله چین و به تَبع آن نیاز صنایع فوالد و ریخته گري 
ایران به مواد اولیه استراتژیک مانند فروآلیاژها، توسعه صنعت معدن 
و بخصوص کارخانه هاي فروآلیاژي در ایران به عنوان صنایع بادوام را 
اجتناب ناپذیرکرده است. از سوي دیگر نگراني هاي اقتصادي حاصل از 
وابستگي به درآمدهاي نفتي وکاهش قیمت نفت، ایران را برآن مي دارد 
تا توسعه راهبردي صنعت معدن و بخصوص کارخانه هاي فروآلیاژي را تا 

سرحد امکان مورد توجه قراردهد.
با ورود به دهه ۷0 هجري شمسي شرکت هاي معدني 
و کارخانه هاي فروآلیاژي براي سرمایه گذاري و توسعه 
حرکتي  فروآلیاژها  و  معدني  مواد  فرآوري  صنعت 
یکپارچه در پیش گرفتند که هدف آن کاهش وابستگي 
کشور به محصوالت استراتژیک براي تولید و پشتیباني 
از صنعت فوالد و ریخته گري بوده است. توسعه صنعت 
نفت، پتروشیمي، فوالد و خودرو به میزان زیادي به 
توسعه صنعت معدن و افزایش تولید فروآلیاژها وابسته 
است. بنابراین کمک به صنعت معدن و تأمین منابع 
مالي شرکت هاي سرمایه گذار و تولید کننده مي تواند 
صنایع  ایجاد  براي  دولت مردان  اصلي  راهکارهاي  از 
مصرفي با دوام و حمایت راهبردي از صنایع استراتژیک 

کشور باشد.
لذا توسعه ظرفیت فوالد و چدن در کشور با افزایش 
تولید  این اساس،  بر  فروآلیاژها همراه است.  مصرف 
فروآلیاژها از نظر کمي و کیفي به تولید فوالد وابسته 
است و هر قدر تولید فوالد بیشتر باشد نیاز به فروآلیاژها 
بیشتر خواهد شد. از آنجا که تولید فوالد در توسعه 
اقتصادي نقش مهمي دارد، لذا تولید فروآلیاژها براي 

اقتصاد ملي از اهمیت بسیاري برخوردار است. 
انواع  کننده  و مصرف  کننده  تولید  بزرگترین  چین 
محصوالت فروآلیاژي در جهان است. در سال هاي 
گذشته چین با حدود 60 درصدي از تولید فروآلیاژها 
مصرف  و  صادرکنندگان  تولیدکنندگان،  رأس  در 

کنندگان جهان قرار گرفت و مابقي توسط سایر کشورها از جمله ایاالت 
متحده، ژاپن، نروژ، روسیه، برزیل، آفریقاي جنوبي و چند کشور دیگر تولید 
شده است. در حالی که سهم ایران درتولید جهاني فروآلیاژ به نظر مي رسد 
کمتر از نیم درصد باشد. درحال حاضر ظرفیت تولید فروسیلیسیم در ایران 
نزدیک به 100 هزار تن در سال است که تقریباّ 80 درصد این ظرفیت 
تولید مي شود. مجموع ظرفیت اسمي فروکروم در سال 40 هزار تن است 
اما درحال حاضرتولید آن به دالیل مختلف بسیار پایین تر از ظرفیت اسمي 
ذکر شده است. تولید فرومولیبدن نیز کمتر از ۵ هزارتن درسال بوده 
و ظرفیت تولید براي فرومنگنز پرکربن در حدود ۵0 هزارتن در سال 
بوده که تولید آن به دلیل مشکالت مربوط به تأمین 
سنگ منگنز مرغوب به مراتب کمتر از این میزان مي 
باشد. ظرفیت تولید فروسیلیکومنیزیم به عنوان عامل 
نشکن ساز در تولید چدن نشکن نیز حدود 8 تا 10 
هزارتن درسال بوده که پاسخگوي نیاز داخلي خواهد 
بود. بنابراین براساس آمارهاي غیررسمي توان تولید 
فروآلیاژ درکشور در حال حاضر حدود 200 هزارتن 
در سال بوده ولي بصورت کامل بخصوص در تولید 
فرومنگنز و فروکرم از این ظرفیت استفاده نشده است. 
در حال حاضر ظرفیت تولید فروسیلیسیم در کشور 
اندکي بیش از مصرف داخلي بوده و مازاد آن صادر 
می شود، همچنین حدود ۳0 درصد مصرف سایر 

فروآلیاژها در کشور تولید و مابقي وارد مي گردد. 
بخصوص  فروآلیاژ  بخش  در  گذاري  سرمایه 
فروسیلیسیم در سالهاي اخیر قابل توجه بوده و پیش 
بیني مي گردد در سه سال آینده حداقل 80 تا 100 
هزارتن به ظرفیت فروآلیاژ کشور اضافه گردد. تعداد 
زیادي از صنایع پایه از قبیل حمل و نقل، ساختمان، 
ساخت ماشین آالت، معدن و فروآلیاژ و دیگر صنایع 
مرتبط با تولید و انتقال انرژي، به صنعت فوالد وابسته 
از  بهبود و توسعه صنعت فوالد  این رو  از  هستند. 
اهمیت ویژه اي در توسعه اقتصادي کشورها برخوردار 
است. از دیگر سو در صورت رکود اقتصادي در بخش 
فوالد به صنایع وابسته نیز تسّري خواهد یافت که از 
جمله این صنایع می توان به صنعت فروآلیاژ اشاره 

فروآلیاژ چیست و چه 
کاربردی دارد؟

فروآلیاژها، آلیاژهایي هستند 
که از آهن و یک یا چند عنصر 

شامل سیلیسیم، منگنز، 
کروم، مولیبدن، وانادیوم، 
تیتانیوم، کبالت، نیکل، 

تنگستن و ... تشکیل شده اند 
و شرایط آسان داخل شدن 
عنصر یا عناصر مورد نظر به 
فوالد یا چدن مذاب را فراهم 
مي کنند. نقش این عناصر 
مي تواند شامل اکسیژن 

زدایي و یا ایجاد ساختار مورد 
نظر و دستیابي به خواص 

فیزیکي و شیمیایي مطلوب 
براي کاربردهاي معین انواع 
فوالد و چدن باشد. کاربرد 
عمده فروآلیاژها در صنایع 
تولید آهن و فوالد، ریخته 
گري و تولید برخي فلزات 

مانند منیزیم است. از این رو 
فروآلیاژها در تولید فوالد و 

قطعات ریخته گري، فوالدي و 
چدني نقش منحصر به فردي 

ایفاء مي کنند. 



87

کرد که تأمین کننده مواد اولیه شرکت هاي فوالدسازي است. 
با توجه به اینکه کسب جایگاه هفتم دنیا با تولید سالیانه ۵۵ میلیون 
تن فوالد خام در افق 1404 در برنامه راهبردي فوالد کشور دیده شده، 
بنابراین ضرورت دارد که توسعه صنایع آهن و فوالد کشور با برقراري 

توازن در توسعه فروآلیاژها به منظور پوشش کامل نیاز 
داخل و صادرات همراه شود. جهت تأمین انواع فروآلیاژ 
مورد نیاز صنعت فوالد کشور در برنامة راهبردي کشور 
حدود 600 تا 6۵0 هزارتن انواع فروآلیاژ مورد نیاز 
خواهد بود که سهم فروسیلیسم حدود 280 هزار تن 
و مابقي مربوط به سایر فروآلیاژها مي باشد. درحال 
حاضر بزرگ ترین مشکل صنعت فوالد رکود بازار است 
اما در عین حال این صنعت با مشکالت متعدد دیگري 
نیز دست و پنجه نرم مي کند که از آن جمله می توان 
به کاهش شدید قیمت هاي جهانِي محصوالت فوالدي 
به دلیل کاهش قیمت سنگ آهن و انرژي و همچنین 
دامپینگ چین در بازارهاي جهاني اشاره کرد. در عین 
حال که هزینه هاي تولید فوالد در ایران افزایش یافته، 
بازار داخل هم با کاهش تقاضا مواجه شده است و از 
طرفي هم کاهش قیمِت ارز مزیت هاي صادرات را نیز 

کاهش داده است.
صنایع  به  شده  شروع  گذشته  سال  از  که  فوالدي  صنایع  مشکالت 
فروآلیاژ کشور نیز تسّري پیدا کرده و به دلیل رکود اقتصادي داخل و 
کاهش قیمت جهاني، صنایع فروآلیاژ کشور و بخصوص تولیدکنندگان 
فروسیلیسیم را دچار مشکالت عدیده اي کرده است. حدود 80 درصد 
فروسلیسیم تولید شده در کشور به واحدهاي فوالدسازي فروخته مي 
شود و با توجه به مشکالت عدیده اي که شرکت هاي فوالدسازي در فروش 
محصوالت و تأمین نقدینگي الزم خود دارند، تولیدکنندگان فروآلیاژ را 
نیز دچار مشکل کرده اند. در عین حال با کاهش قیمت جهانِي فروآلیاژها، 
صادرات این محصوالت هم به راحتي انجام پذیر نخواهد بود و در مقایسه 
با تولیدکنندگان چیني )با توجه به هزینه تولید پایین تر چین نسبت به 
ایران( صادرات نیز صرفه اقتصادي نخواهد داشت. شرکت هاي فوالدسازي 
با توجه به مشکالت پیش رو همواره خواستار حذف یا کاهش تعرفه 

واردات فروآلیاژها بوده اند. 
مطابق آمارهاي جهاني، در تولید فوالد با روش کوره بلند به طور متوسط 
14 کیلوگرم و با روش کوره قوس الکتریکي 11 کیلوگرم از انواع فروآلیاژ 
مورد نیاز است که بر اساس آمار سال 2014 حدود ۳.6 درصد هزینه 
در روش کوره بلند و 2.۹ درصد قیمت تمام شده در روش کوره قوس 
الکتریکی است. گرچه حداکثر تعرفه واردات فروآلیاژ 1۵درصد بوده و با 
توجه به سهم اندک فروآلیاژها در قیمت تمام شده فوالد به نظر مي رسد در 
کاهش هزینه تولید فوالد تأثیر به سزایي نداشته باشد. بنابراین شرکت هاي 
فوالدي بایستي دنبال راهکار مناسب تري جهت کاهش هزینه هاي تولید 
باشند و افزایش تعرفه هاي واردات فوالد و به دنبال توقف واردات بي رویه 

محصوالت فوالدي باشند.
ایاالت متحد امریکا در مقابله با دامپینگ فوالد و فروآلیاژ چین تعرفه 
واردات فوالد را تا 260 درصد و واردات فروآلیاژ چین را تا 120درصد 
افزایش داده و بایستي دولت ایران نیز جهت حمایت از صنعت فوالد و 
فروآلیاژ کشور درخصوص تعرفه واردات فوالد و فروآلیاژها نیز با توجه به 

شرایط موجود از تعرفه هاي شناور استفاده کند.
بازار داخلي فروآلیاژها به دلیل کاهش تقاضا مدتّي است که در رکود بسر 
مي برد، با توجه به شرایط رکود حاکم در تولید فوالد در ایران و اقصي 
نقاط جهان و شرایط عرضه؛ به احتمال قوي این روند ادامه خواهد داشت. 
در بازارهاي جهاني قیمت انواع فروآلیاژها همچون فروسیلیسم، فروکروم، 

فرومنگنز، فرومولیبدن با کاهش شدیدي مواجه شده است. به نظر مي رسد 
با توجه به کاهش شدید تقاضا، قیمت ها باز هم کاهش پیدا کند و احتمال 

افزایش قیمت ها تقریبا در کوتاه مدت بعید به نظر مي رسد.
در سال هاي گذشته و در دوران اوج شرکت هاي فروآلیاژ ایران و بخصوص 
تولیدکنندگان فروسیلیسیم استراتژي قیمت گذاري 
گذاري  قیمت  استراتژي  تولیدي،  محصوالت  براي 
بر اساس سود باال و جذب مشتریان خاص و اندک 
بوده است. تولیدکنندگان فروآلیاژها در کشور تمایل 
به فروش در بازار داخلي دارند، چرا که حاشیه سود 
فروش در بازار داخلي بیشتر از حاشیه سود صادرات 
است و این امر سبب ایجاد انگیزه در سرمایه گذاري 
در این بخش شده که منتج به افزایش تقاضای قابل 
مالحظه براي تاسیس واحدهاي فروآلیاژي شده است. 
ولي با شروع بحران و رکود اقتصادي در صنعت فوالد 
کشور، این استراتژي کاربرد خود را از دست داده زیرا 
در مقطع کنوني باعث کاهش تعداد مشتریان داخلي 
محصوالت  جهاني  قیمت  افت  به  توجه  با  و  شده 
فروآلیاژي شرکت هاي فوالدي خواستار کاهش قیمت 
این محصوالت شده اند و موجب شده است تا خریداران 
خارجي محصوالت فروآلیاژي ایران -به ویژه ترکیه- از شرایط به وجود 
آمده، بهر الزم را ببرند و حتي بتوانند قسمتي از بازار داخلي را جذب 
کرده و تحت نفوذ خود قرار دهند. بنابراین ضروري است تا در تعامل با 
رشد صنعت فوالد ایران استراتژي مناسبي در قیمت گذاري محصوالت 
فروآلیاژي اتخاذ شود تا ضمن برخورداري از سود مناسب در این صنعت 
با هدف تعامل و همکاري درازمدت با بخش فوالد و ریخته گري ایران، 

انگیزه الزم در سرمایه گذاران جهت ورود به صنعت فروآلیاژ ایجاد شود.
از دیگر سو صنایع فروآلیاژ ایران بایستي به دو مؤلفه کیفیت وکاهش 
هزینه هاي تولید نیز توجه داشته باشند تا بتوانند ضمن حفظ بازار داخلي 
و جلوگیري از ورود محصوالت مشابه در بازار رقابتي خارج از ایران هم 
حضور مؤثر و موفقي داشته باشند. انتخاب تکنولوژي هاي جدید و استفاده 
از فناوري هاي مدرن تولید فروآلیاژ بایستي مدنظر سرمایه گذاران جدید 
در این عرصه باشد. اتخاذ چنین تدابیري موجب مي شود تا در بخش 
فروآلیاژ عالوه بر تأمین نیازهاي داخلي صنعت فوالد کشور، بتوان بخشي 
از بازارهاي خارجي را نیز تحت پوشش قرار داد. با اتخاذ سیاست های 
در جهت  فروآلیاژ، می توان  و  فوالد  در بخش های  درازمدت  راهبردي 
رشد دامنه دار و توسعه همگون صنعت فوالد و به تَبِع آن فروآلیاژ کشور 
تاثیرگذار بود. همچنین الزم است مشکالتي که فراروي صنایع فروآلیاژ 
وجود دارد با کمک دولت و ایجاد انگیزه براي سرمایه گذاران، ورود به 
این بخش را تسهیل کرد. تولید فروآلیاژها رسیدن به آخرین حلقه خط 
ارزش افزوده و جلوگیري از خام فروشي مواد معدني خواهد بود و نقش 
و سیاست دولت در ایجاد توازن در این بخش می تواند در جهت اعمال 
تعرفه مناسب و جلوگیري از واردات بي رویه و حمایت هاي تشویقي در هر 
دو بخش فوالد و فروآلیاژ تاثیر گذار و تعیین کننده باشد. لذا به منظور گریز 
از بحران موجود و کمک به تولید محصوالت صنعتي کشور که در چنین 
شرایط دشواري به فعالیت تولیدي خود ادامه مي دهند، باید از واردات هر 
نوع کاالیي که تولید داخل دارد جلوگیري شده و متناسب با شرایط بازار 
داخلي و قیمت جهاني فروآلیاژها تعرفه واردات به صورت شناور تغییر یابد. 
با توجه به رشد و گستردگي استفاده از فوالد باید صنعت فرو آلیاژها هم 
جایگاه خود را پیدا کند تا در بخش صادرات به رشد مناسبي برسد چرا که 
پتانسیل تولید فرو آلیاژها در ایران با توجه به منابع معدني وانرژي ارزان 
زیاد بوده و مي تواند عالوه بر تأمین نیاز داخلي، در بازارهاي جهاني نیز 

حضور مؤثري داشته باشد.

در حال حاضر ساالنه بیش از 
یک میلیارد و 600 میلیون تن 
فوالد خام در جهان تولید مي 

شود که 71 درصد از سطح 
تولید آن در سال 2000 بیشتر 

است. این رشد چشمگیر 
عمدتا به رشد تولید فوالد 
خام در چین که بزرگترین 
تولیدکننده فوالد در جهان 

است مربوط مي شود. ایران با 
تولید سالیانه 16 میلیون تن 

فوالد در جایگاه پانزدهم قرار 
مي گیرد.
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مقدمه: جهان پیش رو و ابعاد صنعت فوالد ایران
جهان، بی تردید با سرعتی پرشتاب دگرگون می شود و در این میان، عوامل 
متعددی می توانند حیات صنایع و سازمان ها را با چالش های حیاتی مواجه 
کنند. صنایع می توانند با استفاده از دانش آینده پژوهی، راهکاری نظام مند برای 
مواجه با آینده  و آمادگی برای آن در مقابل داشته باشند. در این میان صنایع 
بزرگ ملی و جهانی همانند صنعت آهن و فوالد، اهمیت خاصی برای بذل 

توجه می طلبند. 
طبق آمار جهانی بیش از 2 میلیون نفر به طور مستقیم در صنعت فوالد اشتغال 
دارند. همچنین 2 میلیون پیمانکار و 4 میلیون شاغل در صنایع وابسته به آن 
حضور دارند. بنا بر گزارش های جهانی، این صنعت منبعی برای اشتغال بیش 
از ۵0 میلیون نفر است. نرخ رشد ساالنه صنعت فوالد در جهان، در خالل 
سال های 2000 تا 200۵ به بیشترین حد خود؛ یعنی 6.2 درصد رسید و حتی 
با وجود بحران مالی در این دهه، رشد 4.۵ درصدی را در سال های 200۵ تا 
2010 حفظ نمود. بین سال های 2010 تا 201۳ رشد ساالنه این صنعت در 

جهان ۳.۹ درصد گزارش شده است.)1( 
ایران نیز بر توسعه یافتگی،  در سند چشم انداز 1404 جمهوری اسالمی 
برخورداری از دانش پیشرفته و توانایی در تولید علم و فن آوری در افق این 
چشم انداز تاکید شده است. اهمیت صنایع کلیدی و مادر در کشور برای 
تحقق این این سند، چشم گیر است. صنایع آهن و فوالد با توجه به آمار 
جهانی، می توانند در هدف دیگر چشم انداز "ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ 
بیکاری" موثر باشند. عالوه بر این محدودیت منابع طبیعی کشور نیز مدنظر 
سندچشم انداز قرار گرفته و بر عوامل تولید ) انرژی، سرمایه، نیروی کار ، آب 
و خاک( تاکید شده است.)2( همچنین صنایع داخلی به دلیل شرایط تحریم، 
تکنولوژی فرسوده را تجربه می کنند و سیر انتقال دانش فنی به ندرت و به 
سختی صورت می پذیرد و مباحث یادشده، مانع مهمی در دستیابی به اهداف 

سند چشم انداز در حوزه صنعت فوالد به شمار می آید.
جای خوشبینی آنکه، بنا به گزارش اخیر بانک جهانی، تخمین زده می شود که 
GDP  ایران در دوران پسا تحریم و در سال های 2016 تا 2018، رشد ۵.1 
تا ۵.۵ درصدی را تجربه کند.)۳( این رشد می تواند بر حل مشکالت این صنعت 
تاثیرگذار باشد و به ویژه تعامل فناورانه با کشورهای پیشرفته از یک سو و بازار 

صادارتی را از سوی دیگر دچار تحول کند. 

در برنامه پنجم توسعه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، مکلف به ارتقاء 
"سطح رقابتمندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیت های تکنولوژی و 
انتقال نقطه اتکاء مزیت های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی های فناورانه 
)تکنولوژیک( و خلق مزیت های رقابتی" شده است.)4( توانایی های فناورانه از 
آنجا اهمیت می یابد که صنایع مهم مصرف کننده فوالد؛ مانند خودروسازها، 
در بیست سال آینده نیازهای ویژه ای را از این صنعت طلب می کنند. به طور 
کلی باید توجه داشت که برخی از چالش ها در سطح سازمان صنعتی در یک 
قلمرو جغرافیایی خاص قابل حل نخواهند بود، بلکه کل صنعت نیاز به تغییر 
دارد، زیرا در سطح جهان تقاضا از ظرفیت صنعت کمتر است. این موضوع، 
تالش سیاست گذاران را می طلبد تا با تغییر الگوها و اقدامات مقتضی، صنعت 
فوالد را به ساختار جدید مبدل سازند که همچنان رقابتی باقی بماند.)۵( این 
مسئله زمانی اهمیت مضاعف می یابد که به چشم انداز توسعه صنعت فوالد 
ایران، نظر افکنده شود. طبق این سند، ایران باید در افق 1404 به کسب جایگاه 
هفتم دنیا با تولید سالیانه ۵۵ میلیون تن فوالد خام دست یابد. طبق تخمین 
بانک جهانی، در چند سال آینده، اقتصاد ایران از جهت سرمایه گذاری خارجی، 
به رقم ۳-۳.۵ بیلیون دالر دست خواهد یافت. از جهت صادرات نیز احتماال 
انگستان، چین، هند و ترکیه، بیشترین حجم تجارت را با ایران پسا تحریم 
خواهند داشت.)6( در این میان، چین، هند و ترکیه، برای صنعت فوالد ایران 
اهمیت ویژه خواهند داشت و بر ابعاد مختلف سرمایه گذاری، اقتصادی و فناورانه 
این صنعت اثر گذار خواهند بود.عالوه بر موارد فوق، اهمیت مباحث کلیدی 
مانند حفاظت زیست محیطی و آب در صنعت فوالد، توجه ویژه ای می طلبد. 
باید توجه داشت که متوسط میزان انرژی برای تولید یک تن فوالد، در ۳0 
سال گذشته ۵0 درصد کاهش پیدا کرده است)۷(. در برنامه راهبردی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز موضوع "توسعه پایدار و حفظ محیط زیست با 
توجه به چرخه مصرف وبازیافت" در برنامه های کلیدی این سازمان قرار گرفته 
است و سازمان های جهانی توصیه کرده اند، در طرح های حوزه فوالد، یک نگاه 
کل نگر، در بحث مصرف آب در صنایعی از این دست و استفاده مجدد از آن 
مورد توجه قرار گیرد. به عبارتی صنعت فوالد، در مقابل مباحث محیط زیست، 
در سطح جهان مسئول شناخته شده است)8(.در یک نگاه کل نگر، با صنعتی 
مواجه هستیم که دو بعد مهم دارد: هم "صنعتی مادر و تاثیر گذار"است و 
هم "تاثیر پذیر از رویدادهای جهانی". با توجه به گزارش هایی که پیشتر 

آینده پژوهی  
صنعت فوالد ایران 

صنعت فوالد به عنوان مهمترین صنعت مادر کشــور پس از صنعت نفت، از مواجهه با سیر تحوالت جهانی و داخلی و اثرپذیری از آن 
 ها، مصون نخواهد بود. از دیدگاه دیگر، آینده پژوهی و برنامه ریزی مبتنی بر سناریو، نه تنها امکان آمادگی در مقابل هر نوع محتمل و 
غیرمحتملی از آینده را فراهم آورده، بلکه فرصتی بی  بدیل برای ساختن آینده مطلوب و محقق نمودن چشم انداز توسعه آهن و فوالد 
1404 را پیش  می نهد. به عبارتی آینده این صنعت با عدم  قطعیت هایی مواجه خواهد بود که خود عامل تصور سناریوهای چندگانه ای 
برای این صنعت اســت. از یک طرف رخداد توافق هســته ای و تصویب برجام، ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، مسائل سیاسی و 
ژئوپلتیک و اقتصاد منطقه ای و جهانی می تواند وضعیت های گوناگونی را در آینده برای صنعت آهن و فوالد ایران پیش آورد و از سوی 
دیگر مسئله ذخایر جهانی و محدود شدن منابع آب در کشور این صنعت را با مخاطره جدی روبرو سازد. این مقاله با مطالعه ابروندها 
و روندهــای کلیدی در صنعت آهن و فوالد و تبیین اهمیت آنها در صنعت آهن و فوالد، آینده این صنعت را با توجه به زنجیره ارزش 
آن مطالعه کرده و پیشــنهادات راهبردی خود را ارائه کرده است. طبق یافته های این پژوهش روند بازار داخلی، منطقه ای و جهانی، 
تکنولوژی و روش تولید، منابع معدنی، زیرســاخت های انرژی و مسائل زیســت محیطی بر آینده این صنعت اثر گذار هستند. بنا به 
پژوهش های مندرج در این مقاله، دوران پساتحریم در هر کدام از این موارد به یک اندازه تاثیرگذار نیست و منابع معدنی و انرژی تحت 
تاثیر محدودیت های داخلی و مباحث مرتبط با روش های نوین بهره برداری تحت تاثیر دوران پساتحریم خواهند بود. این مقاله پیشنهاد 
می دهد که با هدف توســعه پایدار از احداث واحدهای جدید تولید آهن و فوالد افزون بر ظرفیت چشم انداز به بهانه امکان تجارت با 

کشورهای صاحب تکنولوژی پرهیز شود و برنامه نوسازی و تکمیل پروژه های ناتمام در دستور کار قرار گیرد.

 هومن فرزامی : کارشناس ارشد تحلیل سیستم ها، گروه پژوهشی آهن و فوالد ارفع
 حمید اصفهانی: نویسنده مسئول، دکتری مهندسی مواد، عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

  مسعود عسگری : دکتری مهندسی مواد، عضو هیئت علمی دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی شریف



89

ذکر شد، ابعاد اقتصادی، صنعتی و فناورانه  ایران، در دوران پسا تحریم تحول 
خاصی را تجربه خواهد کرد. به بیانی دقیق تر پساتحریم اشاره به یک سوی 
تحوالت در آینده ایران خواهد داشت. سوی دیگر این تحوالت، باید مبتنی بر 
اقتصاد مقاومتی باشد. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، رویکردی جهادی، 
انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا را تجویز می کند )8(. 
در کنار تمامی این موارد، بحث سازمان تجارت جهانی نیز همچنان موضوعی 
مهم است. پیوستن به سازمان تجارت جهانی و مسئله آزادسازی تجاری نیز، 
درکنار شرایط پسا تحریم، وضعیت جدیدی را برای صنعت آهن و فوالد ایران 
به وجود خواهد آورد. لذا می بایست، عالوه بر توجه به ابعاد جهانی صنعت فوالد 
در آینده، در تحلیل شرایط داخلی صنعت فوالد، به مسئله ایران پساتحریم و 
اقتصاد مقاومتی، به صورت توامان نگریست و موضوعاتی مانند تجارت جهانی، 
الزامات زیست محیطی و مسئله تکنولوژی را نیز در نظر داشت. در بخش بعد، 
به رویکرد آینده پژوهی، در تحلیل و بررسی آینده پرداخته شده و سپس به 

مهم ترین عدم قطعیت ها و روندهای اصلی صنعت فوالد اشاره می شود.

روش پژوهش: شــناخت و برنامه ریــزی برای آینده؛ 
آینده پژوهی

آینده شناسی فرآیندی است که به پیش بینی چندین رویداد محتمل 
در آینده می پردازد.از آینده پژوهی در برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت، 
پیش بینی آینده، شناخت تکنولوژی های و مرز دانش در آینده، درک 

قوائد بازی های جهانی و مواردی از این دست استفاده می شود)۹(. 
هر  که  هستند  جهانی  متحول کننده  و  عظیم  نیروهای  ابرروندها، 
مباحث  مثال   .)10( ساخت  خواهند  متاثر  جهان  در  را  موجودی 
زیست محیطی و بحران آب، همچنان برای این صنعت حائز اهمیت 
هستند. برای اتخاذ تصمیم مناسب، باید عدم قطعیت های کلیدی آینده 
را متناسب با صنعت مربوطه شناخت و با توجه به شرایط ملی، اقدام 

مناسب را اجرایی نمود. 
عنصر کلیدی برای موفقیت در صنعت آهن و فوالد، تطبیق با این 
تغییرات محیطی سریع است. عالوه بر مطالعات آینده پژوهی، پیشنهاد 
شده است برای حفظ موقعیت رقابتی پایدار، ذی نفعان حوزه فوالد، به 

نوآوری ها و راه حل های فناورانه توجه ویژه  داشته باشند )11(.

نتایج و بحث 

»روندها و عدم قعطیت های کلیدی در آینده  �
صنعت فوالد جهان - ایران«

در بخش پیشین به اهمیت عدم قطعیت های کلیدی و روندهای جهانی، 
که بر صنایع ملی و مادر، مانند صنعت آهن و فوالد اثرگذاراست، اشاره 
شد. در ادامه چالش های مهم جهانی در زنجیره ارزش صنعت فوالد 
بررسی شده اند. این چالش ها، خود موجب برخی عدم قطعیت ها و 
پیشران برخی روندها خواهند بود. بی تردید، صنعت فوالد ایران، متاثر 
از وضعیت این صنعت در جهان بوده و از آن تاثیر می پذیرد )و می تواند 
با ایفای نقش مناسب، بر آن تاثیر بگذارد(. به ویژه، تا زمانی که"صادرات 
"چالش های  بین المللی"،  "منابع جهانی و قیمت گذاری  و واردات"، 
جهانی زیست محیطی"، "انحصار تکنولوژی"، از جمله مباحث اصلی 
این صنعت هستند، می توان آینده صنعت فوالد در کشور را کامال در 
کنش و واکنش با مسائل جهانی دانست. عالوه بر این، اهمیت آینده 
صنعت فوالد با طرح موضوعاتی راهبردی مانند اقتصاد مقاومتی و ایران 

پساتحریم، دو چندان می شود.

 عرضه و تقاضا، ظرفیت های انباشته/تولید  �
قراضه و اقصاد جهانی 

در سال های گذشته بازار فوالد خام، تغییراتی را در قیمت ها و نابسمانی 

عرضه و تقاضا )متاثر از بحران جهانی اقتصاد( تجربه کرده بود. میزان 
تولید چین، نقش اساسی در تولید جهانی داشته و رشد پیوسته را پشت 
سرگذاشته است. تولید فوالد ایران، نقش اندکی در تولید جهانی و آسیا 
دارد ولی بیش از نیمی از تولید سال 201۵ خاورمیانه، متعلق به این 

کشور است.

 شکل 1 تولید فوالد خام به تفکیک نواحی مختلف جهان از سال 2005 تا 2015 )26(

پیش بینی شده است تا سال 2020 آسیا )شامل چین( بزرگترین جهش 
را با 68 درصد سهم بازار، در تولید فوالد خام داشته باشد.)12( همچنین 
تا همین افق، چین به 814 میلیون تن فوالد برای پاسخ گویی به تقاضای 
خود نیاز خواهد داشت. طبق این برآورد، 14۹ میلیون تن در بخش 
ساخت وسازهای مسکونی، 1۷۹ میلیون تن در ساخت وسازهای تجاری، 
1۷1 میلیون تن در ماشین آالت، 102 میلیون تن در زیرساخت های 
عمومی، 86 میلیون تن در حمل و نقل و 12۷ میلیون تن در دیگر 
بخش ها خواهد بود.)1۳( در شکل 2، وضعیت تقاضای فوالد به تفکیک 
کشورهای مهم جهان بررسی شده است. همانطور که مشاهده می شود، 
نقش روسیه، هند، چین و برزیل، در افزایش تقاضا در بخش زیرساخت 
و ساخت وساز چشم گیر است. این کشورها اغلب رشد در GDPرا در 

خالل سال های 2011 تا 2016 تجربه می کنند.

 
شکل 2: بررسی افزایش یا کاهش تقاضا و تولید به تفکیک جغرافیا، از 
2011 تا 2016 )الف( زیرساخت، ساخت و ساز، خودرو و نفت و گاز )ب( 

GDP و فوالد)28(
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و  فوالد  صنعت  آینده  حوزه  در  مکنزی   موسسه  از  گزارشی  در 
ظرفیت های تولید چین، برای توسعه تولید فوالد این کشور، سه سناریو 

تا سال های 20۳0 مدنظر قرار گرفته است.
 در سناریو اول صنعت فوالد این کشور، 80 درصد باالتر از وضعیت امروز 
خواهد بود. در این سناریو، کشورهایی مانند هند و کشورهای آمریکای 
التین و کشورهای منا  تولید کنندگان موثری در حوزه فوالد خواهند 
بود. در سناریو دوم، وضعیت این صنعت در چین، ۳0 درصد باالتر از 
وضعیت امروزی خود خواهد بود و کشورهای یادشده، رشد چشم گیری 
افزایش  چین،  در  فوالد  صنعت  سوم،  سناریو  در  داشت.  نخواهند 
10درصدی داشته و تا افق 20۳0، تقاضای فوالد کاهش خواهد یافت 
و اقتصادهای نوظهور دیگری، صنعت فوالد را تحریک خواهند کرد.
)1۳( صنعت کشتی سازی چین نیز، تقاضای فوالد این کشور را تشدید 
خواهد کرد، نظر به این نکته که تا سال 2020، چین نیز از مطرح ترین 
کشتی سازها در جهان خواهد بود. همچنین وضعیت تقاضای فوالد هند 
تحت تاثیر ساخت و ساز مسکونی قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه 
هند تا 10 سال آینده، به 10 میلیون خانه در هر سال نیاز خواهد داشت، 
که پیشران مهمی برای تقاضا در بخش فوالد این کشور خواهد بود.)14( 
بخش  تقاضای   202۵ سال  در  می شود  پیش بینی  همچنین 
 1۵06 به   ،2012 سال  در  تن  میلیون   84۵ از  ساز،  ساخت و 
میلیون تن در سال 202۵، افزایش یابد. البته انتظار توسعه عظیم 
افزایش  به  منجر  هم  تاکنون  چین،  و  هند  مانند  اقتصادهایی 
 تقاضای فوالد و دیگر مواد خام در توسعه زیرساخت ها شده است.

 
 شکل 3: میزان ارزش افزوده در زنجیره ارزش صنعت فوالد)11(

صنعت خودرو نیز به عنوان یک مصرف کننده بزرگ صنایع فوالدی و 
تامین کننده اصلی قراضه، تحت تاثیر روندهایی قرار دارد.)1۵( مسئله 
مواد به کارگرفته شده در این صنعت، به ویژه فوالد، موضوع تحلیل های 
متعددی قرار گرفته است. با مطالعات روندهای به کارگیری مواد خام 
مانند فوالد، آلومینیوم و غیره، در صنایع خوردوسازی تا افق 20۳0، 
پیش بینی شده است که موادی مانند فیبر کربن تا پیش از این افق 
نقش عمده ای بر عهده نخواهند داشت. آلومینیوم نیز برای به کارگیری 
همچنان گران خواهد بود و فوالد به دلیل قابلیت بازیافت و اهمیت 
البته فوالد با  موضوع زیست محیطی نقش ویژه ای خواهد داشت. 
مقاومت باال و فوالدهای نوین )فوق العاده مقاوم( می توانند جایگزین 
قطعات آلومینیومی شوند.)16( در بررسی های دیگر، نگاه به آلومینیوم 
و کامپوزیت ها تا افق 20۳۵ مثبت  تر بوده است و الگوی مصرف موادی 
مانند فوالد در خودروها تا سال 20۳۵ تغییر می یابد. با اینکه سهم 
فوالد معمولی در خودروها کاهش خواهد یافت، لیکن فوالد با مقاومت 
باال/متوسط، نقش مهم تری بر عهده خواهد گرفت. البته همچنان فیبر 
کربن، می تواند تهدیدی برای بازار فوالد باشد. با اینکه این محصول 

هم اکنون ۵.۷ برابر گران تر از فوالد است ولی پتانسیل کاهش وزن 
حدود ۵0 درصد فوالد را دارد. اگر این محصول صنعتی و گسترده شود، 
ممکن است تا افق 20۳0، ۷0 درصد کاهش هزینه داشته باشد. از این 

لحاظ رقابت جدی با فوالد خواهد داشت. 

 
شکل 4 تغییرات مصرف مواد در خودروهای سبک از 1977 تا 2035)32(

پیشتر به موضوع قراضه در بحث بازیافت و مسائل محیط زیستی و بحث 
خودرو اشاره شد. بازیافت و بازگشت مجدد هر یک تن قراضه در چرخه 
تولید فوالد سبب صرفه جویی حداقل مقدار 11۳4 کیلوگرم سنگ 
آهن و 6۳۵ کیلوگرم کک و ۵۵ کیلوگرم آهک می شود. همچنین این 
امر، عالوه بر زمان، صرفه جویی ۷۵درصدی در مصرف انرژی را به همراه 
خواهد آورد.)1۷( این مسئله زمانی مهم تر می شود که ورود قراضه به 
جریان تولید به صورت تجمعی بوده و احتماال در سال های آتی رشد 

سریع تری را در ورود به چرخه تولید فوالد خام در پی خواهد داشت. 
به طور کلی تجارت خالص قراضه )صادرات منهای واردات( در کشورهای 
توسعه یافته آسیا، با بیشترین افزایش، از 6 میلیون تن در سال 2010 به 
۳۵ میلیون تن تا سال 20۳0 خواهد رسید. در همین بازه اتحادیه اروپا 
رشد کمی را در این تجارت شاهد خواهد بود. خالص تجارت کشورهای 
این اتحادیه، تا صادرات 10 میلیون تن قراضه در سال 20۳0 خواهند 
بود. چین و هند، هر دو تجارت منفی و افزایش واردات را در این افق 

تجربه خواهند کرد.)18(

 افزایش بهره وری و بحران های زیست  محیطی �
بخش آهن و فوالد، سهم قابل توجهی در تولید گازهای پایدار نظیر 
این نقش کلیدی  باعث  این صنعت،  فاکتور مهم  دارد. دو   CO2
می شود. ابتدا تکنولوژی و فرآیند فناورانه که می تواند کاراتر و بهره ور 
تر باشد و دوم تقاضای آتی فوالد. باید توجه داشت که کک و ذغال، 
که مهم ترین منابع تولید CO2 هستند، حضور چشم گیری در فرآیند 
تولید فوالد دارند )واحدهای کک سازی و واحدهای تولید آهن به روش 
احیا مستقیم با ذغال(. عوامل بازدارنده زیست محیطی باعث شده اند تا 
اقتصادهای پیشرفته هر چه سریعتر، آن ها را به شیوه  کاراتری اصالح 
 کنند.مباحث زیست محیطی، از نگاه مصرف منابع آب، در حوزه صنعت 
فوالد طرح و بررسی می شوند. در ایران، وضعیت خشکسالی و کمبود 
منابع آبی، بحث بسیار جدی و تاثیرگذار در حیات آتی صنایع است. 

صنعت فوالد نیز از جمله صنایع مصرف کننده جدی آب است.
موضوع بهره وری منابع، از جمله مباحث دیگر است، که هم در سطح 
بین المللی و هم در سطح ملی روندهایی را در پی داشته و خواهد داشت. 
در بعد ملی، عدم دسترسی به تکنولوژی روزآمد و به ویژه مسئله 

تحریم ها، در کاهش بهره وری معادن موثر بوده اند.
در این بخش، به عدم قطعیت ها و روندهای کلیدی موثر بر آینده صنعت 
فوالد توجه شد و برخی پیش بینی ها پیش روی آینده این صنعت در 
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داخل و خارج از کشور طرح شد. درادامه به بررسی صنعت آهن و فوالد 
ایران از منظر روندهای اثرگذار و عدم قطعیت ها در دوران پسا تحریم 

پرداخته شده است.

تحلیل شرایط صنعت فوالد ایران در دوره پساتحریم  
اگرچه صنعت آهن و فوالد در ایران بر اساس روش تولیِد آهن در کوره 
بلندطرح ریزی و بنا گردید اما این صنعت بعدها به ویژه پس از انقالب 
با روند افزایشی بیشتری به سمت روش های گازی تغییر تولید دادند. 
برخورداری منابع گاز طبیعی و توزیع مناسب آن در کشور فرصتی 
را فراهم نموده است تا واحدهای تولید آهن اسفنجی با گاز طبیعی 
بیشتر از هر نقطه دیگر دنیا در ایران توسعه یابند. توسعه این کارخانه ها 
که حلقه میانی زنجیره ارزش آهن و فوالد محسوب می شوند، موجب 
خواهند شد تا میزان تولید آهن )خوراک الزم کارخانه های فوالدسازی( 
افزایش یابد و به افق های ترسیم شده در چشم اندازه توسعه نزدیک تر 
شد. عالوه بر این همانطور که پیش تر اشاره شد، کاهش منابع قراضه 
در جهان و افرایش قیمت آن، تمایل به استفاده از منبعی مطمئن 
برای جایگزینی قراضه در کوره های فوالدسازی )EAF ( از نظر همه 
متخصصان فوالدسازی ایران و جهان امری ضروری است. باتولیدآهن 
اسفنجی از این طربق میزان مصرف سایر مواد معدنی و فسیلی نظیر 
سنگ منگنز، زغال سنگ، کک و ... کم می شود و از این رو تبعات 
آلودگی زیست محیطی کاهش می یابد. پس بی دلیل نیست که  آهن 
اسفنجی جایگزینی مطمئن در صنعت فوالدسازی شناخته می شود . با 
دسترسی به ظرفیت های باالی تولید آهن اسفنجی در کشور می توان 
گفت که صنعت فوالد و در ادامه صنایع پایین دستی منتفع از فوالد 
خام نظیر خودرو سازی نیز بیمه خواهند شد، که این کار با افزایش و 
توسعه پایدار کارخانه های تولید آهن و فوالدسازی به طور همزمان امکان 

پذیر خواهد بود.
بار ورودی کارخانه های تولید آهن اسفنجی در ایران عمدتاً از گندله 
تشکیل شده است. گندله بارآهن داری است که به صورت مصنوعی 
در در کارخانه های گندله سازی تولید می شود. گندله نیز به نوبه خود از 
کنسانتره سنگ آهن ساخته می شود که در کارخانه های فرآوری و تولید 
کنسانتره تولید شده اند. بنابراین تمامی قیود و عدم قطعیت هایی که بر 
روند فعالیت کارخانه فرآوری و گندله سازی اثرگذار هستند بر آینده 

پژوهی صنعت آهن و فوالد اثر گذار هستند. 
مهمترین عدم قطعیت ها و روندهایی که بر وضعیت حال و آینده صنعت 
فوالد کشور اثرگذار هستند را می توان بازار داخلی، منطقه ای و جهانی 
آهن و فوالد، تکنولوژی و روش تولید، منابع معدنی، زیرساخت های 
انرژی و مسائل زیست محیطی عنوان کرد. هر یک از گزاره های فوق 
خود متاثر از شرایط اقتصادی و سیاسی دوران مختلف است. دوران پسا 
تحریم بر این عوامل اثر گذار خواهد بود که بر برخی اثری کم رنگ داشته 
و بر برخی دیگر موجب تحوالت ژگرفی خواهد شد. این مهم وقتی 
بیشتر پررنگ می شود که مشخص شود تولید کنسانتره در ایران حلقه 
گلوگاه صنعت آهن و فوالد ایران است. طبق آمارهای متشر شده میزان 
تولید کنسانتره کمتر از ظرفیت واحدهای گندله سازی کشور است و این 
اختالف تولید و مصرف در آینده با شکاف جدی تری روبرو خواهد شد. 
این شکاف نه تنها منجر به نرسیدن به افق های چشم انداز می شود، بلکه 
منجر به ایجاد شرایط رقابتی میان واحدهای آگلومراسیون خواهد شد 
و در این رقابت مجتمعی برنده خواهد بود که سناریو استخراج سنگ 
معدن و فرآوری آن را در دستور کار دارد. توسعه ناهمگون حلقه های 
زنجیر ارزش آهن فوالد رشد ناپایدار صنعت را به همراه خواهد داشت 
که این عامل داخلی اثر گذار خود می تواند معلولی از عدم قطعیت ها و 

روندهای اثرگذار در بازی جهانی و منطقه ای باشد. 

عالوه بر این همانطور که پیش تر بیان شد تولید آهن اسفنجی در 
واحدهای احیا وحتی سایر محصوالت باالدستی طبق ظرفیت های 
موجود و آتی به شدت در گرو تامین آب کافی است. کمبود آب در ایران 

به موضوعی جدی تبدیل شده است. 
سوال قابل تامل این خواهد بود که آیا هزینه تمام شده فوالد در ایران 
در این بازار رقابتی که جایگاه تولید کننده و مصرف کننده در سال های 
2020 کامال روشن است، قابل پیشی گرفتن از رقبای منطقه است یا 
خیر؟ عالوه براین آیا دیگر تولید فوالد در داخل کشور مقرون به صرفه 
خواهد بود؟ آیا بازارهای کشور هایی که طبق پیش بینی های انجام شده 
بیشترین سهم تجارت در دوران پسا تحریم با ایران را خواهند داشت 
به خصوص هند، پذیرای فوالد خام ایران خواهد بود؟ برای تولید یک 
تن فوالد )از لحظه استخراج در معدن تا تولید در کارخانه فوالدسازی( 
بالغ بر حدود 1۵ لیتر آب مصرف می شود. پس اگرچه با تسهیل در 
امور تجاری بازار صادرات در دوران پسا تحریم رونق خواهد گرفت، اما 
بایستی توجه کرد که با صادرات فوالد در حقیقت بخشی از منابع آبی 
کشور که با آب مجازی شناخته می شوند صادر خواهد شد. خوشبختانه 
توجه به مفهوم آب مجازی در برنامه ششم توسعه مورد توجه واقع 
شده است. این اتفاق بطور مشابه برای سایر منابع انرژی به خصوص 
گاز طبیعی که عامل تولید آهن است قابل بیان است. از این رو توصیه 
می شود با رسیدن به قیمت های واقعی محصوالت نهایی آهن و فوالد در 
اثر اعمال قیمت های اصلی و جهانی بسته های انرژی، بازار جهانی فوالد 

پیش روی ایران را می توان شفاف تر بررسی کرد.
 

جمع  بندی
بـا توجـه به مشـخصات بـازار جهانـی فوالد می تـوان مهمتریـن عدم 
قطعیت هـا و روندهـای اثـر گـذار بـر ایـن صنعـت را در بحـث آینده 
پژوهشـی ایـن صنعت شناسـایی کـرد. مهمتریـن عـدم قطعیت ها و 
روندهایـی کـه بر وضعیت حـال و آینده صنعت فوالد کشـور اثرگذار 
هسـتند را می تـوان بـازار داخلـی، منطقـه ای و جهانی آهـن و فوالد، 
تکنولـوژی و روش تولیـد، منابـع معدنـی، زیرسـاخت های انـرژی و 
مسـائل زیسـت محیطـی عنـوان کـرد. دوران پسـا تحریم بی شـک 
بـر عـدم قطعیت هـای مذکـور اثرگـذار اسـت امـا نـه به یـک میزان 

شدت.  و 
بـا شـناخت مناسـب و درک روشـن از آینـده منابع معدنـی و انرژی 
در ایـران می تـوان چنیـن پیش بینی کـرد که منابع معدنـی و انرژی 
بیشـتر از اینکـه تحـت تاثیـر گشـوده شـدن درب هـای تجـارت بـا 
کشـور های متعدد باشـد، تحت تاثیـر قیود و محدودیت هـای داخلی 
خواهـد شـد. دوران پسـا تحریـم می تواند بـه انتقال روش هـای نوین 
بهره بـرداری از منابـع زیرزمینـی و انـرژی کمـک کند. امـا در انتقال 
تکنولـوژی و دانـش فنـی کارامد بـه بدنه صنعت آهن و فوالد بسـیار 
اثرگـذار خواهـد بـود به طوریکـه ضمن دسـتیابی و تبادل علـوم روز، 
فرصـت نوسـازی صنایـع آهـن و فـوالد بـا بهره گیـری از تجهیـزات 
مرغـوب، کاهـش اثـرات زیسـت محیطـی و محصـول بـا کیفیت تر 

فراهـم خواهد شـد. 
پیشـنهاد می شـود بیشـتر از احداث واحدهای جدید تولیـد فوالد به 
نوسـازی و تکمیـل پروژه هـای در دسـت اجـرا پرداخته شـود. با این 
رویـه امـکان توسـعه صنعت آهن و صنایع باالدسـتی به طـور هم پا با 

صنعت فوالدسـازی فراهم خواهد شـد.

منابع در دفتر نشریه موجود است.
* قابـل ذکـر اسـت کـه خالصه مقاله در نشـریه منتشـر شـده اسـت. فایل 

کامـل ایـن مقالـه بـه زودی در سـایت چیالن آنالیـن قابل مطالعه اسـت.
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آمار

تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی طی 12 ماهه 94 و مدت مشابه در سال گذشته

واحد: هزارتن

صادرات و واردات فوالد خام و محصوالت فوالدی طی 12ماهه 94 و مدت مشابه در سال گذشته

 وحید یعقوبی - انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

واحد: تن
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مصرف ظاهری فوالد خام و محصوالت فوالدی طی  12 ماهه 94 و مدت مشابه در 
سال گذشته

سهم فوالد خام و محصوالت فوالدی از تولید، واردات و صادرات فوالد طی 12 ماهه 94

واحد: هزارتن

واحد: درصد
























