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توان تأمین کاتالیست های مورد نیاز صنعت فوالد	 
وضعیت تولید و عرضه شمس در سال آینده	 
با محصول جدید تاراز آشنا شوید	 
سرایت رکود بازار فوالد به صنایع نسوز	 
راه اندازی خط جدید مونتاژ بلبرینگ داس الجر در ایران	 
عملکرد بورس کاالی ایران در حوزه سنگ آهن و فوالد	 
بررسی عرضه و تقاضا در بازار فوالد	 

به همراه گفتگوها، تحلیل ها، گزارش ها و مقاالتی درباره:
برنامه های تولید، صادرات و فروش شرکت های فوالدی	 
گزارشی از موفقیت های شرکت های فوالدی 	 
با حضور گسترده شرکت های فوالدی، معدنی و شرکت های 	 

تأمین کننده
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ایـن »ویژه نامـه« که تقدیم شـما همراهان ارجمند 
تخصصـی«   نامـه  »ویـژه  چهارمیـن  اسـت،  شـده 
نشـریه صنفی- تخصصـی »چیالن« )نشـریه انجمن 
تولیدکننـدگان فـوالد ایـران( اسـت و همـکاران مـا 
در گـروه رسـانه هـای تخصصی»چیـالن« بـه عنوان 
نشـریه مدیـران و فعـاالن صنعـت فـوالد و صنایـع 
معدنـی ایران به مناسـبت برگـزاری نوزدهمین دوره 
سـمپوزیوم سـاالنه فوالد، اقدام به انتشـار آن نموده 

اند. 
بـر  حاکـم  رکـودی  شـرایط  در  »چیـالن«  نشـریه 
بازارهـای زنجیـره فـوالد، تمامـی تـالش خـود را بکار 
مـی گیرد کـه اطالعات کاربردی و محصوالت رسـانه 
ای خواندنـی بـرای فعـاالن اقتصـادی بـازار فـوالد 

کند.  منتشـر 
اگـر چـه این ویژه نامه بیشـتر به منظور برندسـازی 
شـرکت هـای معتبـر فـوالد و معرفـی شـرکت  هـای 
فعـال فـوالدی، سـنگ آهنـی و صنایـع وابسـته تهیه 
شـده اسـت امـا سـعی شـده بـا توجـه بـه فضـای 
نمایشـگاهی، تحلیـل هـای کوتـاه مدیـران شـرکت 
 هـای فعـال صنایـع باالدسـتی و پاییـن دسـتی فوالد 
نیـز انتشـار دهـد؛ اگـر چـه در »نشـریه چیـالن« و 
نامـه  بـه »ویـژه  سـایت »چیـالن آنالیـن« نسـبت 
چیـالن« بسـیار مفصـل تر بـه موضوعـات تخصصی 
بازارهـای داخلـی و خارجـی پرداختـه شـده اسـت.

شـما همراهـان »نشـریه چیـالن« در هـر شـماره 
از نشـریه چیـالن مـی توانیـد، تحلیـل آمـاری بـازار 
فـوالد ایـران و جهـان و مطالب کاربردی بـه فراخور 
مسـائل بـازار فـوالد ایـران و جهـان را در »چیـالن« 
مطالعـه نماییـد. ایـن نشـریه برای سـایر حلقه های 
زنجیـره فـوالد هماننـد فعـاالن سـنگ آهـن، صنایع 
بازیافـت، صنایع نسـوز هـم صفحات ثابـت و ویژه 
ای در نظر گرفته اسـت که چندین شـماره اسـت با 

همـکاری فعـاالن ایـن صنایـع منتشـر می شـود.
مـا در چیـالن سـعی داریـم صـدای رسـانه ای همـه 
فعـاالن باالدسـتی و پاییـن دسـتی در زنجیـره فـوالد 
کاربـردی و  تحلیـل هـای  بـازار و  نبـض  و  باشـیم 
مطالـب مفیـد ارائه دهیم، صدای بحـق تولیدکننده 
را انعـکاس دهیـم و شـرکت هـای فعـال در زنجیـره 
فوالد که در بدترین شـرایط بازار به تولید و اشـتغال 
مـی پردازنـد را حرمـت نهیـم و به صـورت حرفه ای 
بـه آنهـا بپردازیم. همراهی شـما ارجمندان سـرمایه 
ارزشـمندی اسـت کـه مـا بـه آن مباهات مـی کنیم.
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علـی دهاقیـن، مدیرعامـل فـوالد کاوه جنـوب کیش 
بـا اشـاره بـه روند افزایشـی صـادرات این شـرکت به 
چیـالن گفـت:  بـا توجـه بـه مزیـت هـای صادراتـی 
فـوالد کاوه جنـوب کیـش از جملـه نزدیکی بـه بنادر 
و آب هـای آزاد و همچنیـن رکـود حاکـم بـر بـازار 
داخلـی فـوالد، تـالش کـرده ایـم بازارهـای صادراتـی 
خـود را توسـعه بدهیـم و با توجه بـه عملکرد انجام 
شـده طـی مـاه های اخیـر، هدفگـذاری کـرده ایم تا 

90 درصـد تولیـدات شـرکت صادر شـود.
وی هدفگذاری صادراتی شـرکت برای سـال جاری را 
100 میلیـون دالر اعـالم کرد و در خصـوص بازارهای 
صادراتـی فـوالد کاوه جنـوب نیـز اظهـار داشـت: به 
طـور کلـی جامعـه هـدف بازاریابـی صادراتـی ایـن 
آسـیای  فـارس،  خلیـج  حـوزه  کشـورهای  شـرکت، 
شـرقی و کشـور ترکیـه مـی باشـد و در حـال حاضـر 

بـه کشـورهای اردن، مالـزی، هنـد، مراکـش و تایلنـد 
صـادرات داشـته ایم. همچنین تـالش می کنیم بیلت 
در اولویـت صادراتمـان باشـد امـا در صـورت بـازار 
صادراتـی مناسـب آهـن اسـفنجی تولیدی شـرکت را 
نیـز صـادر خواهیم کرد کما اینکـه تاکنون نیز حدود 

30 هـزار تـن از ایـن محصـول را صـادر کرده ایـم.
دهاقیـن در خصـوص طرح های توسـعه فـوالد کاوه 
جنـوب نیـز گفت: فاز دو فـوالد کاوه جنوب کیش با 
ظرفیت 1/2 میلیون تن 48 درصد پیشـرفت فیزیکی 
دارد و 70 درصـد تجهیـزات فاز دو فوالد کاوه جنوب 
کیـش وارد سـایت شـده و پیـش بینـی می شـود این 
طـرح تـا اوایـل سـال 97 بـه بهـره بـرداری برسـد. 
همچنیـن طـرح آب شـیرین کن کارخانـه به ظرفیت 
55 هـزار مترمکعـب هـم در دسـت اجـرا اسـت کـه 
15 هـزار مترمکعـب از ایـن پـروژه عملیاتی شـده و 

10 هـزار مترمکعب آن تا پایان سـال جـاری در مدار 
قـرار مـی گیـرد و 30 هـزار مترمکعـب مابقـی نیز تا 

نیمـه نخسـت سـال 96 به مـدار وارد می شـود.
مدیرعامـل فـوالد کاوه جنوب کیش ایـن را نیز گفت 
کـه شـرکت یک پروژه در حال سـاخت گندله سـازی 
هـم در محـدوده گل گهـر دارد کـه در مرحلـه اخـذ 

اسـتعالم و شناسـایی پیمانکار است.

دکتر احسان دشتیانه، معاون بازاریابی و فروش ذوب 
آهن اصفهان به چیالن گفت: ذوب آهن سال خوبی 
را در صادرات پشت سر گذاشت و توانستیم سطح 
صادرات خود را حفظ کرده و بعضا افزایش دهیم 
که انتظارمان برای سال آینده این است که عالوه بر 
افزایش صادرات، سبد صادراتی خود را هم گسترده 
تر کنیم. همچنین در تالش هستیم تا به بازارهای 

جدید هم ورود پیدا کنیم.
دشتیانه در پاسخ به این سوال که بازارهای هدف 
صادراتی جدید ذوب آهن کدام مناطق خواهد بود، 
گفت: یکی از نواحی که برای ورود در نظر گرفته ایم 

منطقه آسیای شرقی است که تایلند و ویتنام جزو آنها 
است. البته ورود به این بازارها به جهت نزدیکی چین 
به آنها و مزیت های صادراتی که چین دارد، سخت 
است. بنابراین منطقه منا و شمال آفریقا و نیز اروپا 
مناطق اولویت دار ذوب آهن نسبت به آسیای شرقی 

برای صادرات است.
ادامه  بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان  معاون 
 داد: در افق 1404 از 55 میلیون تن فوالد، باید بالغ بر 

ت 20  میلیون تن  را د صا
بدان  این  و  حدود شود  که  معناست 

40 درصد از تولیدات کارخانه های بزرگ باید صادر 
شود تا برنامه های صنعت فوالد به سرانجام برسد. در 

واقع راهی جز صادرات برای تحول صنعت فوالد و 
تحقق چشم انداز 1404 وجود ندارد.

قراردادهای  و سرنوشت  ملی  ریل  درخصوص  وی 
آن هم به چیالن اظهار داشت: در این باره در حال 
مذاکره با راه آهن هستیم و صحبت هایی هم با 
دکتر محمدزاده، مدیرعامل جدید راه آهن داشتیم 
که امیدوارکننده بوده و امیدواریم مشکالتمان 
حل شود. البته انتظار اصلی ذوب آهن درباره 
و  راه  وزارت  زیرساخت،  شرکت  از  ملی  ریل 
که  است  مربوطه  نهادهای  دیگر  و  شهرسازی 
و  نهادها  این  جزو  خود  نوبه  به  هم  آهن  راه 
سازمان هاست. دشتیانه درباره کاهش تولید برخی 
واحدهای فوالدی به منظور تنظیم بازار داخل و 
تصمیم ذوب آهن در این زمینه به خبرنگار چیالن 
گفت: برخی واحدها نظیر فوالد خراسان و فوالد 
کویر کاهش تولید را در پیش گرفتند اما چون ذوب 
آهن اصفهان قادر به کاهش تولید نیست، از این رو 
افزایش صادرات را در پیش گرفته تا عرضه خود به 

بازار داخل را محدود کند.

مدیر عامل فوالد کاوه جنوب به چیالن خبر داد:

90 درصد تولیدمان را صادر خواهیم کرد

دشتیانه در گفتگو با چیالن تشریح کرد:

برنامه صادراتی ذوب آهن برای شرق آسیا
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در  فعالیت  سابقه  30سال  که  عباسلو  علی  مهندس 
شرکت صنایع ملی مس را در کارنامه خود دارد هم 
با  اکنون در جایگاه مدیرعاملی جهان فوالد سیرجان 

خبرنگار چیالن به گفت وگو نشسته است.

آقای عباسلو، وضعیت تولید و فروش در 
سال95 مطلوب بود؟

ببینید، بخشی از کارخانه جهان فوالد سیرجان در حال 
بهره برداری است که کارخانه احیاء مستقیم یک میلیون 
تنی می باشد. این کارخانه خوشبختانه در سال 95 در 
اکثر ماه ها باالی ظرفیت اسمی تولید داشته است و به 
جهت باال بودن کیفیت محصوالت تولیدی این واحد، 
توانستیم بخشی از آن را صادر کنیم و بخشی را نیز 
اکثر  به طوری که  بازار داخل عرضه کردیم  نیاز  برای 
فوالدسازان کشور، آهن اسفنجی خود را از جهان فوالد 

سیرجان تامین می کنند. 

توسعه  های  طرح  فیزیکی  پیشرفت 
کدامند و آنها چقدر است؟

فوالد  جهان  پروژه های  ازجمله  بردسیر  نورد  پروژه 
پایان سال جاری به بهره برداری  تا  سیرجان است که 
می رسد و قابلیت تولید سالیانه 700 هزار تن میلگرد 
در سایز های 8 تا 32 را دارد. پروژه دیگر، کارخانه یک 
میلیون تنی ذوب است که با پیشرفت فیزیکی 5 درصد، 
حدود 80 درصد از تجهیزات خارجی آن ساخته شده و 
آماده حمل است. همچنین با اعتبار اسنادی )LC( صد 
 LC میلیون یورویی که به تازگی باز کرده ایم که اولین
مدت دار بعد از برجام در بخش صنعت و معدن می 
باشد، مشکل تامین منابع حل شد و امید می رود تا 
پایان سال 95 اکثر تجهیزات وارد کشور شود و تا پایان 

وارد  اوایل سال 97  در  تا  کنیم  را نصب  آنها  سال 96 
فاز بهره برداری گردد. در واقع با بهره برداری از واحد 
ذوب، چرخه تولید از سنگ آهن تا میلگرد در کرمان و 
منطقه سیرجان کامل می گردد. اسناد مناقصه سه پروژه 
دیگر نیز توزیع شده است. دو مورد از آنها شامل طرح 
یک میلیون تنی آهن اسفنجی و یک میلیون تنی شمش 

فوالدی می باشد.

آیا در این مناقصه شرکت های بین المللی 
هم حضور دارند؟

این  در  دنیا  فوالدی  معروف  های  شرکت  تمام  بله، 
مناقصه شرکت کرده اند و نتایج آن تا پایان سال مشخص 
 EPCF به صورت مناقصه ها  این  واقع  در  می شود. 
بیاید  که  پیمانکاری  هر  که  معنا  بدان  شده  تعریف 
مسئولیت تامین منابع پروژه نیز بر عهده خودش است 
که خوشبختانه تاکنون سه موسسه از اروپا برای تامین 

منابع مالی این پروژه اعالم آمادگی کرده اند. 

به  است  قرار  که  واحدهایی  آب  مشکل 
بهره برداری برسند را چگونه حل می کنید؟

برای حل مسئله آب، پیشنهاد انتقال آب از بندرعباس 
از سوی شرکت ها فعال در منطقه سیرجان مطرح شده 
و قرار نیست از منابع زیرزمینی داخل کشور استفاده 
شود. انتقال آب و شیرین سازی آن توسط سه شرکت 
بزرگ گل گهر، چادرملو و ملی مس ایران در دست انجام 
است و لوله گذاری بخشی از این پروژه انجام شده و 
قراردادهای شیرین سازی آب هم منعقد شده است. در 
واقع هیچ یک از پروژه های منطقه سیرجان بر پایه 

منابع آب زیرزمینی داخل کرمان بنا نشدند.

شما  مجموعه  تکنولوژیک  وضعیت 
چگونه است؟

مناسب  معدنی  ذخایر  وجود  دلیل  به  خوشبختانه 
مطرح  خاورمیانه  سطح  در  را  ایران  که  کشور  در 
مورد  ایرانی  معدنی  و  صنعتی  های  شرکت  کرده، 
تایید اروپایی ها هستند و این شرکت ها در جهان 
ها  پروژه  همه  در  هم  ما  هستند.  شده  شناخته 
های  تکنولوژی  آخرین  از  استفاده  تالشمان  تمامی 
اروپایی بوده و هیچ گاه به سمت چین نرفته ایم. 
یکی از افتخارات جهان فوالد، استفاده از تکنولوژی 
و تجهیزات اروپایی از معروف ترین برندها در پروژه 
ها و طرح های شرکت بود و یکی از دالیل تولید با 
کیفیت در مجموعه جهان فوالد سیرجان هم همین 

مسئله است.

آیا در خصوص تامین داخلی و خارجی 
و باز کردن ال سی با مشکالتی مواجه 

بوده اید؟
مشکل عمده ای که شرکت های فوالدی با آن مواجه 
که  راهکاری  بهترین  و  است  منابع  تامین  هستند، 
می توان برای آن ارائه داد استفاده از منابع خارجی 
های  طرف  سوی  از  منابع  تامین  بخش  در  است. 
اسنادی  اعتبار  کردن  باز  برای  آمادگی  این  خارجی 
برخالف  ایران  در  ال سی  کردن  باز  اما  دارد  وجود 
سایر کشورها چندین ماه به طول می انجامد. البته 
این تاخیر و زمان بر بودن به جهت فاصله ای که در 
طول سال های تحریم ایجاد شده طبیعی است که با 
بازگشایی اولین ال سی مدت دار توسط جهان فوالد 
سیرجان، امیدوار هستیم راه برای سایر فوالدسازان 

آسان تر گردد.
فایل«کامل«این«مصاحبه«را«در«سایت«چیالن 

آنالین مطالعه«بفرمایید.
www.chilanonline.com

در گفت و گوی مدیرعامل جهان فوالد سیرجان با »چیالن« مطرح شد:

بازگشایی اولین ال سی پسابرجامی توسط جهان 
فوالد سیرجان

در  تخصصی  و  صنعتی  روانکارهای  نقش  اهمیت 
افزایش بهره وری تولید کارخانجات بر کسی پوشیده 
نیست به ویژه آنکه صنعتی همچون فوالد با مصرف 
بنابراین یک شرکت  باشد.  نظر  مد  فراوان  قطعات 
از  محصول،  تنوع  بر  عالوه  باید  صنعتی  روانکار 
مزایای منحصر به فرد برخوردار باشد. در حال حاضر 

مزایای روانکارهای تخصصی پتروفر عبارتند از:
مصرف  « مورد  روانکارهای  توجه  قابل  انبارش 

صنایع فوالدی
تامین سفارشات کاال در کوتاهترین بازه زمانی  «

)یک ماه(

تامین کاالهای پر مصرف در کمتر از 48 ساعت  «
و تحویل درب کارخانه 

)اعزام  « پتروفر  محصوالت  مستمر  پایش 
آزمایشات  انجام   + گیری  نمونه   + کارشناس 
واحد  به  فنی  آنالیز  نتایج  ارائه   + تخصصی 

مصرف کننده(
برگزاری سمینارهای آموزشی مرتبط با صنعت  «

از  شده  بندی  طبقه  موضوعات   ( روانکاری 
اصول و مبانی روانکاری تا مباحث تخصصی 

هر محصول(
فیلتراسیون  « خدمات  ارائه  و  تجهیزات  فروش 

صنعتی  های  روغن 
و  تجهیزات  )با 
شرکت تکنولوژی 
  D O NA L D S O N

آمریکا(
دایان با  روانکار  تامین  شرکت  اساس  همین  بر 
از  ای  مجموعه  و  مجرب  کادری  از  بهره مندی 
کارشناسان متخصص با بیش از 30 سال سابقه به ارائه 
انواع روانکارهای تخصصی شرکت پتروفر به صنایع 

معظم کشور می پردازد. 

مزایای روانکارهای تخصصی پتروفر چیست؟
سعید نیازخانی - مدیر فروش شرکت روانکارهای صنعتی دایان
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مدیرعامل تاراز، ورق های گالوانیزه رنگی TOC را معرفی کرد

با محصول جدید تاراز آشنا شوید
تاراز اخیراً به تولید محصول جدیدی دست یافته و آن 
قابلیت تولید ورق های گالوانیزه رنگی TOC می باشد. 
این محصول نه تنها قیمت پایین تری نسبت به ورق های 
رنگی فعلی در بازار دارد بلکه مقاومت باالیی در برابر 
عوامل خوردگی داشته و از جال و شفافیت خوبی برخوردار 
است. »چیالن« در گفت و گو با مهندس مجید رضاپو،  
مدیرعامل شرکت صنایع ورق های پوشش دار تاراز به 

توضیحات بیشتری درباره این محصول پرداخته است.  

درخصوص محصول جدیدی که تاراز بر 
روی آن متمرکز شده توضیح بفرمایید؟

 از چند سال پیش و به دلیل مغایر بودن پوشش محافظ 
اعمال شده بر سطح ورق گالوانیزه با شرایط زیست 
محیطی، کشور های اروپایی، ژاپن و امریکای شمالی 
آوردند  روی  ظرفیتی(  سه  )کروم   +Cr3 جایگزین به 
که این پوشش مغایرتی با محیط زیست ندارد. تقریبا 
قبل از راه اندازی خط گالوانیزه تاراز تمام پوشش های 
کروم  از  گردید  می  تولید  کشور  در  که  ای  گالوانیزه 
سازمان  که  درحالی  شد  می  استفاده  ظرفیتی  شش 
استاندارد باید بر این موضوع نظارت کند تا از کروم 
استفاده گردد.  گالوانیزه  سه ظرفیتی در پوشش های 
در خط گالوانیزه تاراز از روز نخست از پوشش محافظ 
کروم سه ظرفیتی استفاده شده و تمامی محصوالتی 
که به بازار عرضه می گردد از همین نوع کروم است 
تا مسائل زیست محیطی نیز رعایت گردد. از حدود 4 
یا 5 سال قبل پوشش محافظ دیگری که حالت پلیمری 
داشته و محلول آن با نام TOC شناخته می شود، در 
اروپا، ژاپن و آمریکای شمالی استفاده گردید که در خط 
تاراز هم از این محلول استفاده می شود این محلول 
بر  را  رنگ  بدون  و  رنگی  به صورت  استفاده  قابلیت 
روی پوشش ها دارد. بنابراین خط گالوانیزه تاراز پیش 
بینی تجهیزات خاص، اعمال و عمل آوری این محصول 
در خط تولید پیش بینی گردید و به دلیل همین امر نیز 
در ماه گذشته این محصول برای اولین بار در کشور و 

خاور میانه تولید گردید.

پوشش  نوع  این  تولیدکننده  اولین  شما 
برای ورق های گالوانیزه هستید؟

ورق  های  پوشش  تولیدکننده  اولین  تاراز  شرکت  بله 
و  ایران  در   TOC محلول  طریق  از  رنگی  گالوانیزه 
خاورمیانه است. این محصول با محصوالت ورق رنگی 
که برخی شرکت های داخلی تولید می کنند فرق دارد. 
به لحاظ قیمت تمام شده ورق گالوانیزه TOC رنگی، 
گالوانیزه  ورق  و  معمولی  گالوانیزه  ورق  بین  قیمتی 

رنگی دارد. قیمت فروش این ورق از ورق های رنگی 
آن  خوردگی  به  مقاومت  و  رنگی خوب  کمتر، جالی 
مطلوب است و در نتیجه می توان این گونه ورق را 

برای مشتریان پیشنهاد داد.

عرضه آن در بازار به چه صورت خواهد بود؟
عرضه عمومی این محصول از ماه های آینده در بازار 

خواهد بود و برای عموم مشتریان قابل رویت است.

آقای رضاپور، خواص مواد TOC چیست؟
که  خواصی  از  یکی 
این  دارد  رنگی  پوشش 
مراحل  در  که  است 
شکل  تغییر  و  پرسینگ 
TOC فرمینگ  در  ورق 

های رنگی، دیگر نیاز به 
کننده  روان  از  استفاده 
 TOC الیه  نیست.یعنی 
روان  الیه  حکم  خود 
کننده در حالت خشک را 
در مرحله پرس و قالب، 

بازی می کند.
ورق  سطح  روی  وقتی 
بزنید  دست  گالوانیزه 
آن  روی  بر  انگشت  اثر 
باقی می ماند و شفافیت 
اولیه خود را از دست می 
محلول  اعمال  با  دهد. 
پس  جدید  رنگی  های 
از مرحله خشک شدن ، 
دست  تماس  صورت  در 
سطح  با  ها  انگشت  و 
ورق ، هیچ گونه اثری از 
خود بجا نمی گذارد وبه 
مصارف  در  دلیل  همین 
رنگ  به  نیاز  که  خانگی 
نباشد  مجدد  آمیزی 

کاربرد وسیعی دارد. 
این  دیگر  محاسن 
که  است  این  محصول 
آن  خوردگی  مقاومت 
های  ورق  برابر  چندین 
با  شده  داده  پوشش 
کروم 6ظرفیتی است. این 

مقاومت بین 5 تا 10 برابر هم عنوان می شود .پس 
طول عمر این گونه ورق بیش تر خواهد بود.

ضخامت این ورق چند میلی متر است؟
این ورق ضخامت بین 0.25 میلی متر تا 2 میلی متر 

داشته و ضخامت پوشش رنگی5 تا 10 میکرون است.

 فایل«کامل«این«مصاحبه«را«در«سایت«چیالن 
آنالین مطالعه«بفرمایید.
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افشین کاتوزیان، مدیر فروش شرکت آهن و فوالد 
ارفع با اشاره به افزایش اخیر قیمت های فوالد 
به  داخلی  بازار  در  آن  تاثیر  و  جهانی  بازار  در 
تاثیر  بازار داخل  چیالن گفت: به نظر می رسد 
خود را از روند رو به رشد جهانی گرفته و تاثیرات 
تاثیرگذاری خود را  بر سازمان درونی ما  بیرونی 
داشته است اما نباید فراموش کرد تاثیرپذیری از 
این روند ارتباط مستقیمی با بودجه کشور دارد و 
موضوع گشایش های بانکی، اعتبارات اسنادی و 
صادراتی  بازارهای  نیز 
که اخیرا و در 
ی  ستا ا ر
فع  ر

تحریم ها مشاهده شد، باید تعادل جدیدی را در 
بازار ایجاد کند.

در  معتقدم  مجموع  در  داد:  ادامه  کاتوزیان 
بازار جهانی به دلیل اقدامات اخذ شده توسط 
آسیای شرقی  تشنه  بازارهای  نیز  و  دولت چین 
برای خرید  فوالد و شمش، شرایط را برای رشد 
قیمت ها فراهم کرده و تاثیر خود را نیز بر بازار 
داخل گذاشته است اما نمی توان گفت این منحنی 
قیمت  و  مسکن  وضعیت  به  توجه  با  افزایشی 
های تمام شده تا چه مدت دوام دارد هر چند 
که صادرات  در چین  قیمت مسکن  افزایش  که 
را محدودتر کرده است و شرایط امیدی که در 
کشور ایجاد شده سبب خواهد شد وضعیت به 
ثبات نسبی برسد و تمام تالش ما نیز فعالیت در 
متعادل  تقاضا،  و  که عرضه  است  ثباتی  با  بازار 

کننده بازار است. 
مدیر فروش آهن و فوالد ارفع با اشاره به تصمیم 
اخیر این شرکت برای کاهش 20 درصدی تولید تا 
پایان سال 95، تصریح کرد: به دلیل شرایط رکودی 
 فعلی و مازاد عرضه شمش و مقاطع طویل فوالدی 

با تصمیمات  در کشور و در راستای هماهنگی 
با  اندیشی،  هم  جلسات  در  کشور  فوالدسازان 
مدیره  هیئت  اعضای  و  عامل  مدیر  موافقت 
شرکت قرار شد آهن و فوالد ارفع نیز مانند شرکت 
های فوالد خراسان و فوالد کویر و چند شرکت 
پایان سال  تا  را  تولید  کاهش 20 درصدی  دیگر 
جاری عملیاتی کند و امیدواریم همه زنجیره فوالد 

کشور از این نوع اقدامات بهره ببرند.

احمد سـعدی، مدیرعامل فوالد البـرز غرب در گفت 
و گـو بـا چیـالن زمان افتتـاح واحد البرز نـاب آرش را 
سـال 96 اعـالم کـرد و گفـت: طـرح البـرز نـاب آرش 
شـامل یـک واحـد یـک میلیـون تنـی شـمش فـوالد 
سـاده کربنـی و کـم آلیـاژی بـه روش کـوره قـوس 
الکتریکـی اسـت کـه اکنـون در حـال نصب ماشـین 
آالت هسـتیم و پیـش بینـی مـی شـود تـا یـک سـال 
آینـده ایـن طرح به بهـره برداری رسـیده و وارد مدار 

تولید شـود.
سـعدی خاطرنشـان کـرد: در توجیـه اقتصـادی ایـن 
واحـد تولیـدی، نـگاه صادراتـی نیـز لحـاظ شـده و 

حتـی برخی از اقدامات الزم بـرای بازاریابی و فروش 
صادراتـی هـم انجام شـده اسـت کـه با بهره بـرداری 
از آن در ایـن بـاره نیـز تصمیـم گیـری خواهـد شـد. 
وی درمـورد تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیاز ایـن واحد 
فـوالدی هـم گفـت: جهت تامیـن خوراک ایـن واحد 
کـه آهن اسـفنجی اسـت، تعـدادی معدن در اسـتان 
زنجـان خریـداری کردیـم و به دنبال اخـذ مجوزهای 
تولید کنسـانتره، گندله و آهن اسـفنجی هسـتیم که 
پیگیـری ایـن موضـوع در سـازمان هـای مربوطه در 
حـال انجام اسـت و بـه محض گرفتن آنهـا، زنجیره را 

تکمیـل خواهیـم کرد.

خبر خوش سعدی برای نوردکاران در گفتگو با چیالن:

شمش البرز ناب آرش سال آینده وارد بازار می شود

کاتوزیان در گفتگو با 

چیالن تحلیل کرد:

تعادل جدیدی در عرضه 
و تقاضای فوالد کشور 

ایجاد خواهد شد
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سـعید رحیمـی پـور، قائم مقـام مدیر عامل شـرکت 
صنعتـی و معدنـی گل گهـر در گفتگـو بـا چیـالن 
بـه تشـریح برنامـه هـای توسـعه صـادرات گل گهـر 
پرداخـت و گفـت: از سـال 94 تـا کنـون گل گهـر 
هیـچ گونـه صادرات سـنگ آهن دانه بندی نداشـته 

است. 
در حـال حاضـر هم کنسـانتره با سـولفور باال که به 
دالیـل زیسـت محیطی، امکان اسـتفاده در شـرکت 
هـای داخلـی را نـدارد صـادر می گـردد و پیش بینی 
مـا ایـن اسـت کـه امسـال بـه رقـم 4 میلیون تـن در 
صـادرات کنسـانتره برسـیم امـا یک دپـوی 4 میلیون 
تنـی دیگـر نیـز داریـم کـه بـه فکـر صـادرات آن 

 . هستیم
رحیمـی پـور در خصـوص تصمیـم اخیر دولـت برای 
وضـع عـوارض صادراتـی بـر روی سـنگ آهـن نیـز 
اظهـار داشـت: بر اسـاس اظهارات مسـئولین دولت، 
ایـن اقـدام بـرای تامیـن خـوراک واحدهـای فـوالدی 
انجـام مـی پذیـرد کـه ایـن موضـوع  راهکارهـای 
دیگری هم دارد. 93 درصد معادن کشـور در دسـت 

تنهـا 7 درصـد در ایمیـدرو اسـت و 
اختیـار بخـش  خصوصی اسـت. می تـوان امکانی را 
فراهـم کـرد کـه بخـش خصوصـی سـنگ خـود را به 
مجتمـع هـای بـزرگ انتقال داده و به فروش برسـاند 
کمبـود  فـوالدی  هـای  کارخانـه  از  بسـیاری  چـون 
سـنگ آهـن دارند منتهـا باید شـرایط را بـه گونه ای 

فراهـم کـرد کـه تولیدکننـدگان سـنگ آهـن، سـنگ 
آهـن خـود را بـه قیمـت های داخلـی به خریـداران 
خـود بفروشـند و بایـد بدانیـم نوسـانات قیمتـی در 
بـازار امـری طبیعـی اسـت بـرای مثال سـال گذشـته 
کنسـانتره 30 دالر فـوب بندرعبـاس بـود اما امسـال 
80 تـا 90 دالر فـوب بندرعبـاس به فروش می رسـد.
خصـوص  در  گهـر  گل  عامـل  مدیـر  مقـام  قائـم 
وضعیـت انتقـال آب از خلیـج فـارس هـم گفـت: به 
جهـت کـم آبـی کـه در کشـور وجـود دارد و پیـش 
بینـی مـی شـود ایـن رونـد کـم آبی بیـش تـر از قبل 
شـود انتقـال ایـن آب سـبب خواهـد شـد صنعت از 
نفـس نیافتـد و شـغل هـا حفـظ شـود و طـرح هـا 
ادامـه پیـدا کنـد. پـس هـدف اصلـی از ایـن انتقـال، 
تامیـن آب ایـن سـه طـرح بـزرگ اسـت کـه و قـرار 
اسـت براسـاس آن، آب خلیج فارس ابتدا به سـیرجان 
و سـپس بـه سرچشـمه و چادرملو منتقل شـود. این 
اقـدام واحدهـا بـا توجـه بـه نیازشـان بـه آب بـوده 
و ایـن واحدهـا بـه تبـع همیـن نیـاز در ایـن مسـیر 

مشـارکت مـی کنند.

رحیمی پور در گفتگو با چیالن اعالم کرد:

گل گهر از سال 94 صادرات سنگ آهن دانه بندی نداشته است

نقش و رسالت رسانه ها در توسعه فوالد

ایـن  بـر  اقتصـادی  نظـران  از صاحـب  بسـیاری 
باورنـد کـه امـروزه رسـانه نقشـی مهم تـر از پول 
در اقتصـاد دارد؛ اگـر پـول تولیدگـر را تشـویق به 
راه انـدازی یـک مجموعـه اقتصـادی مـی کنـد، 
رسـانه یـک جهـان را قانـع مـی کنـد کـه از ایـن 
محصـول اسـتفاده کنند. شـاید درک این واقعیت 
چنـدان دشـوار نباشـد چراکـه مـی بینیـم یـک 
صاحـب  کشـورهای  در  شـده  تولیـد  محصـول 
شـبکه هـای ارتباطـی گسـترده از جملـه آمریـکا، 
بـه سـرعت، مصـرف کننـده جهانی پیـدا می کند 
و همـان محصـول در کشـوری محـروم از ایـن 

امکانـات رو بـه نابـودی مـی رود.
از دهـه 1350 بـه بعـد بـا رونـق اقتصـادی ایران 
نیـز بسـیاری از تولیـد کننـدگان کاال و خدمـات 
در کشـورمان دریافتنـد کـه اقتصـاد بدون رسـانه 
بـی معنـی اسـت. همیـن احسـاس نیـاز جریـان 
تبلیغاتـی گسـترده ای را بـه ویـژه در رادیـو و 

امـا  کـرد.  ایجـاد  و فضاهـای شـهری  تلویزیـون 
اکنـون ایـن شـرایط بـه گونه ای اسـت کـه تقریباً 
تمامی رسـانه هـای گروهی داخلی اطالع رسـانی 
را بـا معیـار سـود و درآمـد زایـی مـی سـنجند نه 
آگاهـی بخشـی و آمـوزش کـه رسـالت و مبنـای 
کارکـرد واقعـی آنهاسـت! بدیـن ترتیـب در ایـن 
و  بـه خریـد  تبلیغاتـی، مخاطـب  بـازار  آشـفته 
و  داخلـی  خدمـات  بیشـتر  و  بیشـتر  مصـرف 
کاالهـای خارجـی تشـویق مـی شـود و از ایـن 
رهگـذر رسـانه بـه سـود مـی رسـد، سـرمایه های 
کشـور به سـمت بخش خدمات سـوق مـی یابد، 
واحدهـای تولیدی داخلی روبه ورشکسـتگی می 
رونـد و رشـد و توسـعه اقتصـادی در قالـب یـک 

شـعار زیبـا باقـی مـی ماند! 
بـرای ایجاد انگیزه در پیشـرفت اقتصـادی قبل از 
هـر امـر دیگـری مـردم بایـد توسـعه و پیشـرفت 
را بشناسـند. آن هـا بایـد لـزوم تغییـرات رادرک 

کننـد و در مـورد راه هـای مختلـف ایجـاد تغییر، 
رسـانه های  باشـند.  داشـته  را  الزم  اطالعـات 
همگانـی بـا ایفای نقش آموزشـی و خبـری خود، 
در ایجـاد تحول و مهارت هـا، ارزش ها و انگیزه ها 
بـا  می تواننـد  همگانـی  رسـانه های  موثرنـد. 
اسـتفاده از شـیوه های مناسـب، نیازهای عمومی 
را بـا امکانـات ملـی در کشـور هماهنـگ کننـد.

از رسـانه هـای تخصصـی فـوالد و صنایـع  لـذا 
شناسـی  آسـیب  بـا  رود  مـی  انتظـار  معدنـی 
رویکـرد رسـانه هـای گروهـی داخلـی کـه بـه آن 
اشـاره شـد، به ایـن نکته توجه داشـته باشـند که 
همـان گونـه کـه اشـاعه مصـرف گرایی به سـبک 
غـرب، شـاید بـه نوعـی خیانـت بـه اقتصـاد ملی 
درسـت  شـیوه  دادن  رواج  می شـود،  محسـوب 
تولیـد و توزیع کاال و خدمـات و ترغیب مردم به 
اسـتفاده از آنهـا، بزرگ تریـن خدمـت به توسـعه 

کشـور اسـت.

حسین طالبی
مدیر روابط عمومی شرکت صنعتی و معدنی چادرملو
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بر اسـاس تازه ترین آمارهـای انجمن تولیدکنندگان 
فـوالد، در حـال حاضـر بیـش از 24 میلیـون تـن 
ظرفیـت بالقـوه و بالفعـل تولیـد مقاطـع طویـل 
 83 از  بیـش  کـه  دارد  وجـود  کشـور  در  فـوالدی 
درصـد آن یعنـی 20 میلیـون تـن مربـوط بـه تولید 
میلگـرد اسـت! ایـن حجـم از ظرفیـت سـازی در 
بخـش نـورد کشـور در حالـی صـورت گرفتـه کـه 
در سـال 94، تولیـد مقاطـع طویـل فـوالدی کشـور 
در حـدود 8 میلیـون تـن بـوده اسـت و ایـن یعنی 
قریـب بـه 60 درصـد ظرفیـت سـازی هـای انجـام 

شـده بـال اسـتفاده مانـده اسـت!
نگاهـی بـه ریـز ظرفیـت هـای ایجـاد شـده نـورد 
مقاطع طویل در کشـور نشـان مـی دهد که بخش 
رونـق  دوران  در  هـا  ایـن ظرفیـت  از  ای  عمـده 
صنعـت فـوالد و همزمـان بـا اجـرای پـروژه هـای 
مسـکن مهـر ایجـاد شـده و اکثـرا دارای ظرفیـت 
هـای کمتـر از 300 هـزار تـن در سـال اسـت کـه 
ظرفیـت اقتصـادی تلقـی نمـی شـود. ایـن واحدها 
در 3 سـال اخیـر کـه رکـود بـر صنعت فـوالد حاکم 
شـده اسـت، موفـق بـه حفـظ سـهم بـازار خـود 
و  تولیـد  توقـف  و  کاهـش  بـه  و مجبـور  نشـده 
تعطیلـی شـده انـد کـه اتفاقا تعدادشـان هـم روز 

بـه روز در حـال افزایـش اسـت.

 مسـئله مـازاد ظرفیـت ایجاد شـده در بخـش نورد 
فقـط پیامدهای اقتصادی ندارد بلکه سـرمایه های 
کشـور را از مولـد بـودن بـاز مـی دارد و موجـب 
هـدر رفـت این سـرمایه های ملی می شـود. عالوه 
بـر منابـع و آورده هـای بخـش خصوصـی، منابـع 
بانکـی کشـور نیـز قفـل مـی گـردد و اشـتغال ایـن 
کارخانجـات کـه عمدتا در شهرسـتان هـا و مناطق 
محـروم نیـز هسـت، دچار تهدیـد می گـردد. فارغ 
از این مسـائل، چه بر سـر ماشین آالت و تجهیزات 
خـط تولیـد یـک کارخانـه زیـان ده غیـر اقتصـادی 

بـا  آن  محصـول  کـه 
مـازاد عرضه در کشـور 
خواهـد  روبروسـت، 
آمـد؟ آیـا غیـر از ایـن 
بهتریـن  در  کـه  اسـت 
حالـت، بخشـی از ایـن 
ماشـین آالت بـه سـایر 
کارخانـه هـا بـا قیمـت 
هـای نـازل فروخته می 
شـود و بخشـی دیگـر 
تحـت عنـوان ضایعات 
شـناخته  قراضـه  و 

می شـود؟

بنابرایـن الزم اسـت دولـت محتـرم بـا توجـه جدی 
بـه ابعـاد فاجعـه برانگیـز ایـن مسـئله، بـا کنترل و 
پایـش مجدانـه مجوزهـا به ویـژه در بخـش دولتی 
و عمومـی، فرآینـدی تعریـف کنـد کـه عـالوه بـر 
جلوگیـری از هدررفت منابع و یرمایه های کشـور، 
سـرمایه گذارانـی کـه قصـد ورود بـه حـوزه فـوالد 
را دارنـد، بـه سـمت بخـش هایـی از ایـن زنجیـره 
بـرای  و صنایـع مرتبـط هدایـت شـوند کـه هـم 
خودشـان منفعت داشـته باشـد و هم کشـور را از 

درآمدهـای ملـی و بیـن المللـی برخـوردار سـازد.

توجه بیشتر به سرمایه هاي ملي
سعید رئوفی

رئيس هيئت مديره شركت صبا فوالد زاگرس 

کیوان رحیم منش، مدیر بازرگانی صنایع 
فوالد کرمان با اشاره به اینکه طرح تولید 
آهن اسفنجی و فروسیلیس در دست 
بررسی برای این شرکت است، به چیالن 
گفت: شرکت در حال بررسی طرح های 
توسعه ای است که یکی از این طرح 
های در حال مطالعه، تولید فروسیلیس 
نظر  مورد  منطقه  حتی  که  باشد  می 
برای احداث کارخانه، مشخص شده و 
از لحاظ زیرساخت های آب، برق و گاز 

مناسب تشخیص داده شده است.
وی افزود: همچنین پیگیری پروژه احیاء 

مستقیم برای تولید آهن اسفنجی نیز 
دیگر طرحی است که در دست بررسی 

شرکت صنایع فوالد کرمان است.
رحیم منش فعالیت های فعلی فوالد 
کرمان را نیز این گونه تشریح کرد: در 
حال حاضر یک واحد تولید میلگرد به 
ظرفیت 200 هزار تن داریم که در این 
تولیدات  از  توجهی  قابل  دپوی  واحد 
وجود داشت اما به دلیل بهبود وضعیت 
به  توانستیم  اخیر  های  ماه  در  بازار 
پیش  و  برسیم  شده  تعریف  ظرفیت 
بینی می کنیم وضعیت فروش شرکت 

شود.  بهتر  سال  مانده  باقی  ایام  در 
هزار   440 فوالدسازی  واحد  همچنین 
وارد  گذشته  سال  از  نیز  شرکت  تنی 
مدار تولید شد اما نتوانستیم در سال 
جاری به ظرفیت اسمی برسیم و تالش 
ظرفیت  به  آینده  سال  در  کنیم  می 
خط  این  برای  شده  تعریف  اسمی 
دست یابیم که در این صورت نه تنها 
نورد  واحد  برای  نیاز  مورد  اولیه  مواد 
عالوه  بلکه  شود  می  تامین  خودمان 
بر فروش میلگرد، فروش شمش نیز در 

برنامه شرکت قرار خواهد گرفت.

مدیر بازرگانی صنایع فوالد کرمان خبر داد:

از سال آینده فروشنده شمش می شویم
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سندیکای  رئیس  مهریزی،  ابویی  محمد  علی  سید 
لوله و پروفیل با تاکید بر اینکه ورق فوالدی مواد 
اولیه بسیاری از صنایع پایین دستی است، به چیالن 
گفت: با توجه به گستردگی صنایعی که از ورق به 
عنوان مواد اولیه استفاده می کنند، ورق فوالدی به 
عنوان زیر ساخت صنعت کشور محسوب می شود 
چرا که برای توسعه کشور نیازمند ورق هستیم. به 
طور مثال نیاز کشور به لوله های انتقال آب برای 
تامین آب آشامیدنی نشان می دهد که 6 میلیون تن 
ورق 1/5 تا 16 میلی متر نیاز داریم که در صورت 

تامین ورق مورد نیاز،  بخشی از این لوله ها از سوی 
سندیکای لوله و پروفیل و انجمن لوله های قطور 

تولید می شود. 
ابویی خاطرنشان کرد: اعتقاد من این است اگر تنها 
هدف بازرگانی مطرح است، با صادرات می توان به 
بازرگانی  و  اشتغال  اگر بحث  آن رسید درحالی که 
با هم در کشور مطرح می شود باید تمامی بخش 
اقتصادی  و  صنعتی  توسعه  جهت  در  برادرانه  ها 
کشور حرکت کنند. لذا توصیه من این است ورق در 
داخل به قیمت های جهانی عرضه گردد و تامین نیاز 

صورت  به  هم  داخل 
اولویت  در  واقعی 

قرار  داخلی  تولیدکنندگان 
اشتغال گیرد. این موضوع نه تنها سبب ایجاد 

می شود بلکه محصول نهایی و با ارزش افزوده بیشتر 
پروفیل  و  لوله  سندیکای  رئیس  شد.  خواهد  صادر 
ادامه داد: ما اعتقادی به واردات کاال از خارج نداریم 
بلکه اولویت نخست ما تامین از بازار داخل است اما 
الزم است قیمت ها منطقی شود و بازارسازی موجود 

از بین برود تا واحدها متضرر نگردند.

یکی از مولفه های تاثیر 
گذار در رشد اقتصادی هر 
کشور، میزان سرمایه گذاری های 
داخلی و خارجی در صنایع مولد و مادر می باشد. 
صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع پایه می تواند 
نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا نماید. 
هزینه های باالی سرمایه گذاری و احداث کارخانه های 
فوالدی به ویژه واحد های ذوب و ریخته گری، بخش 
خصوصی را در ورود به این عرصه محدود می نماید و 
ضرورت دارد بنگاه های اقتصادی بزرگ و دارای تجربه 

در احداث واحد های فوالدی به کمک بخش خصوصی 
گذاری  سرمایه  عظیم  این حجم  به  توجه  با  بیایند. 
مورد نیاز برای پروژه های فوالدی، یکی از نیازهایی 
که بایستی در اولویت قرار گیرد، حوزه امنیت سرمایه 
گذاری و حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاران و دلگرم 
کردن آن ها برای ادامه فعالیت می باشد. با توجه به 
کمبود منابع مالی در کشور و مسائل و مشکالت ناشی 
از تحریم ها الزم است تا کلیه بستر های الزم جهت 
حمایت و حفظ سرمایه گذار فراهم گردد تا بتواند با 
امنیت خاطر در جهت رونق و آبادانی منطقه اقدام 

نماید تا اگر سود و منفعتی هم کسب نشد، حداقل 
اصل سرمایه از بین نرود. حمایت و حفظ سرمایه گذار 
از بعد اثر انگیزشی مثبت بر سرمایه گذاران جدید در 
منطقه نیز حائز اهمیت فراوان است. بی شک به هر 
منطقه از این کشور که بنگریم موسسات و شرکت 
های سرمایه گذار اقدام به احداث واحد های صنعتی 
از جمله فوالد نموده اند که حمایت مسئوالن استان 
ها و مناطق میتواند نقشی بیبدیل در زمینه شکوفایی 
اقتصادی ایفا نموده به و نحو مؤثری شرایط اقتصادی 

مناسبی را برای رشد و توسعه مهیا سازد. 

سخت  روزهاي  اين  در 
كه هجمه به دستاوردهاي 
عزيز  دولت  و  نظام  بزرگ 
و  تنگناها  از  رفت  برون  در 
هاي  تحريم  از  ناشي  محدوديت هاي 
ظالمانه بر عليه كشور توسط عده اي سودجو به اوج 
خود رسيده است، با سرايت به حوزه صنعت فوالد 
و بازار آهن سرمشق بدي براي برخي منفعت طلب 
شده است. شاهديم که گروهی با عرضه محصوالت 
فاقد كيفيت وغیر استاندارد زمینه كاهش استحكام 
در ساختمان ها و تهدید جان و مال مردم را فراهم 

می آورند و به منظور حفظ سيطره خود در بازار فوالد 
به مترقي ترين شيوه هاي مديريتي عصر حاضر يعني 
گردهمايي و هم انديشي توليدكنندگان فوالد حمله 
می کنند تا نفوذ خود را در این بازار حفظ کنند در 
صورتی که  آنچه طی این چند ماه در نشست هاي 
مديران فرهيخته شركت هاي توليدكننده دنبال شده 
است، تدوين شرايطي براي فعال ماندن و خروج از 
زيان دهي واحدهاي مختلف توليدكننده در زنجيره 
توليد فوالد از معدن تا توزيع كنندگان شريف  است. 
قيمت  يك  به  است که دستيابي  بر همگان روشن 
مطلوب براي محصوالت فوالدي با كمترين نوسان می 

بایست مورد حمایت تمامی فعاالن صنعت  فوالد در 
تمامي زنجيره توليد و توزيع باشد. پس این هجمه ها 

برای چیست؟
تنظیم  بر  عالوه  فوالد  تولیدکنندگان  انديشي  هم 
بندي  رتبه  نظام  سازي  پياده  دنبال  به  فوالد  بازار 
كيفي توليدكنندگان فوالد و محصوالت فوالدي است 
فروشي  شاخه  از  ناشی  طلبي   منفعت  جلوی  تا 
محصوالت سبك و كم وزن كه فاقد لوگو و مشخصات 
توليدكننده است را بگیرد و این مسئله سودجویان 
توهین  و  تخریب  و  حمله  به  را  طلبان  منفعت  و 

واداشته است.

ابویی در گفت و گو با چیالن تاکید کرد:

زیرساخت صنعت، ورق است

تامین امنیت سرمایه گذاری، اولویت اصلی 
پروژه های فوالدی است

دفاع از تولید با کیفیت فوالد

افشین رمضانی - سرپرست روابط عمومی فوالد سفیددشت چهار محال و بختیاری 

علی محمدزمانی  -  مدیرعامل صبافوالد زاگرس 
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فوالد هرمزگان خرید 
خارجی گندله را به صفر 

رساند
فوالد هرمزگان سال 96 را با تعدیل 199 درصدی 
سود هر سهم ، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش 
تولید و عدم خرید گندله از خارج شروع می کند 

براساس گزارش حسابرسی نشده شرکت فوالد هرمزگان، 
این شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی 
به 29 اسفند 96 خود را به 82 ریال تغییر داد و این به 
معنای تعدیل 199 درصدی در سود هر سهم شرکت 

فوالد هرمزگان است. 
به گزارش چیالن، شرکت فوالد هرمزگان برای سال مالی 
منتهی به 30 اسفند 95 زیان 86 ریالی را پیش بینی کرده 
و براساس گزارش های مربوطه انتظار دارد، سال بعد 
سود این شرکت 82 ریال گردد. این شرکت پیش بینی 
آینده در فروش داخلی 350 هزار تن  کرده در سال 
برساند.  فروش  به  آهک  تن  و 500  و 9هزار  اسلب 
درحالی که فروش این دو قلم در سال 95 به ترتیب 
325 هزار و 408 تن و 6هزار و 47 تن برآورد شده 
است. البته پیش بینی فوالد هرمزگان برای فروش آهن 
اسفنجی در داخل 4 هزار و 991 تن است درحالی که 
در سال آینده فروش داخلی نخواهد داشت و گزارش 
های منتشر شده در نیمه دوم سال جاری نیز به تمرکز 
فوالد هرمزگان بر توسعه بازارهای صادراتی تأکید دارد. 
براساس پیش بینی های، این شرکت که قرار است تولید 
اسلب را امسال به یک میلیون و 112 هزار تن برساند 
در سال آینده این عدد را به یک میلیون و 400 هزار 
تن خواهد رساند. همچنین آهن اسفنجی تولیدی بالغ 
بر یک میلیون و 644 هزار تن خواهد داشت درحالی 
که امسال یک میلیون و 257 هزار تن می رسد. در 
بریکت هم رشد تولید پیش بینی شده اما در آهک 
افت تولیدات مد نظر است.  شایان ذکر است که این 
شرکت توانسته در سال جاری خرید خارجی گندله را به 
صفر برساند و تمامی نیاز خود را از بازار داخلی تامین 
نماید و پیش بینی شده این روند سال آینده نیز تداوم 
یابد.  فوالد هرمزگان امسال نزدیک به یک میلیون و 
699 هزارتن گندله از داخلی تامین خواهد کرد اما این 
عدد در سال آینده با توجه به افزایش تولید در مجتمع 

مربوطه به دو میلیون و 570 هزار تن خواهد رسید.

فوالد مبارکه گواهینامه 
“مدیریت رضایت 
مشتریان”  گرفت

فـوالد مبارکـه موفـق بـه کسـب دو اسـتاندارد دیگر 
شـد؛ مديريت رضايت مشـتريان و مديريت شکايت 

مشتريان.
بـه گـزارش چیالن، فـوالد مبارکه توانسـت گواهینامه 
 ) ISO10002 مدیریت شـکایت مشتریان )استاندارد
و گواهینامه مدیریت رضایت مشـتریان ) اسـتاندارد 

ISO10004 ( را کسـب کند.
هـم  پیـش  چنـدی  مبارکـه  فـوالد  اسـت،  گفتنـی 
توانسـته بود شـاهین طالیی را در دومین جشـنواره 
برتریـن تبلیغات ایران کسـب نمایـد. همچنین اخیرا 
در کنفرانـس ملـی فرهنـگ سـازی سـازمانی کـه بـا 
رویکـرد توسـعه و جایزه مسـئولیت اجتماعی برگزار 
شـد فـوالد مبارکـه موفـق بـه کسـب لـوح تقدیـر و 

جایـزه مسـئولیت هـای اجتماعـی شـد.

خبرهای خوب از موفقیت شرکت های فوالدی

سال خوب فروش در فوالد 
خراسان

مجتمـع فـوالد خراسـان بـا فـروش 652 هـزار و 916 
تـن محصـول تـا پایـان آذر مـاه 95، از نظـر وزنـی 
باالتریـن رکـورد فـروش تولیـدات خـود را از  ابتـدای 

راه انـدازی تاکنـون کسـب کـرد.
حسـین بختیـاری، مدیـر بازاریابـی و فـروش شـرکت 
فـوالد خراسـان، بـا تاییـد ایـن خبـر گفت: علـی رغم 
حجـم  فـوالدی،  محصـوالت  بـازار  دشـوار  شـرایط 
فـروش محصـوالت ایـن شـرکت نسـبت بـه مـدت 

مشـابه سـال قبـل 22 درصـد رشـد داشـته اسـت.
فـوالد خراسـان در گـزارش 10ماهـه خـود نیـز آمـار 
تولیـد محصـوالت سـبک سـاختمانی را 436 هـزار و 
749 تـن، آهـن اسـفنجی را 841 هـزار تـن و شـمش 
را 536 هـزار و 696 تـن اعـالم کرده اسـت کـه از این 
میـزان بـه ترتیـب 409 هـزار تـن محصـوالت سـبک 
سـاختمانی، 215 هـزار و 781 تـن آهـن اسـفنجی و 

75 هـزار تـن شـمش بـه فروش رسـانده اسـت.
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معاون بازرگانی و توسعه بازار مجتمع صنایع قائم رضا: 

کوره بلند زرند ایرانیان خرداد ماه وارد 
مرحله تولید آزمایشی می شود

مدیر عامل شرکت دیرگداز آذر به چیالن خبر داد:

سرایت رکود بازار فوالد به صنایع نسوز

بازرگانـی  نوارچیـان، معـاون  مهـدی 
و توسـعه بـازار مجتمـع صنایـع قائم 
رضـا در گفـت و گـو بـا چیـالن ضمن 
بیـان پـروژه هـای در دسـت اجـرای 
ایـن مجموعه گفت: امیدوار هسـتیم 
پـروژه زرنـد ایرانیـان تـا خـرداد مـاه 
سـال 96 بـه مرحلـه تولیـد آزمایشـی 
دوره  مـاه  سـه  از  پـس  و  برسـد 
آزمایشـی اجرای عملیات فوالدسـازی 

آن آغـاز شـود.
پـروژه  حاضـر  حـال  در  افـزود:  وی 
زرنـد ایرانیـان در قالب کنسرسـیومی 
متشـکل از مجتمع قائم رضا و ساینو 

اسـتیل چیـن در دسـت اجرا اسـت. 
نوارچیـان اظهـار داشـت: در تقسـیم 
بخـش  گرفتـه،  صـورت  کـه  کاری 
مهندسـی و عمـده تامیـن تجهیـزات 
بـا توجـه بـه فاینانسـی کـه بـا طرف 
چینـی انجـام شـده بـر عهـده سـاینو 
اسـتیل اسـت و کلیه کارهای سـاخت 
و سـاز ازجملـه خاک برداری، سـیویل 
و نصـب و راه انـدازی تجهیـزات بـر 
اسـت.  رضـا  قائـم  مجموعـه  عهـده 
همچنیـن بخشـی از ایـن پـروژه بـه 
صـورت EPC بـه شـرکت قائـم رضـا 
داده شـده اسـت. وی ادامـه داد: در 

حـال حاضـر در پـروژه زرنـد ایرانیان، 
پیشـرفت  پـروژه  سـیویل  عملیـات 
خوبـی داشـته و از حـدود 300 هـزار 
مترمکعـب بتـن ریـزی و سـیویل این 
پـروژه، 242 هـزار مترمکعـب آن بـه 
اتمـام رسـیده اسـت. در بخش نصب 
تجهیـزات نیـز بیـش از 80 درصـد از 
تجهیـزات ترخیص شـده از بندرعباس 
نصـب شـده و مابقی در حـال نصب 
زرنـد  اسـت فـوالد  اسـت.گفتنی 
ایرانیـان کارخانـه ای بـه ظرفیت 1/5 
میلیـون تـن شـمش فـوالدی، یکـی از 
طـرح هـای وابسـته به میدکو اسـت.

آتـش انتظامـی مدیرعامـل شـرکت 
دیرگـداز آذر بـا اشـاره بـه تاثیـرات 
رکـود صنعت فـوالد بر صنایع دیگر 
بـه چیـالن گفـت: متاسـفانه علـی 
رغـم پیـش بینـی هـای کارشناسـان 
و انتظـاری کـه خـود مـا داشـتیم، 
رکـود فعالیـت هـای فـوالد سـازان 
که اثر مسـتقیم بر فعالیت شـرکت 
هـای تولیـد کننـده نسـوز دارد، بـا 
وجـود افـت و خیزهـای جزئـی و 
موقـت در سـال 95 نیـز ادامـه پیدا 
کـرد و همیـن امـر باعـث شـد کـه 
گـردش غیـر معمـول و نامطلـوب 
در  خریـداران  دیرکـرد  نقدینگـی، 
بـه  شـرکت  مطالبـات  پرداخـت 
همـراه تعطیلـی و توقـف فعالیـت 
در  فـوالد،  کارخانجـات  از  بعضـی 
طـول سـال 95 همـواره گریبانگیـر 
شـرکت هـای تامین کننـده صنعت 

فـوالد از جملـه شـرکت مـا شـود.
دلیـل  همیـن  بـه  داد:  ادامـه  وی 
متاسـفانه برخـی از فعالیـت هـا و 

برنامـه هایـی کـه بـرای راه انـدازی 
خطـوط تولید جدیـد و ارتقاء کمی 
و کیفـی محصوالت داشـتیم، تحت 
تاثیر مشـکالت نقدینگی از سرعت 
الزم برخـوردار نبودنـد کـه بـه طور 
مثـال در مـورد خـط جدیـد تولیـد 
فـرآورده هـای قلیایی که بر اسـاس 
فـاز  تجهیـزات  بـود  قـرار  برنامـه 
یـک آن تـا پایـان سـال خریـداری، 
نصب و راه اندازی شـود، متاسـفانه 
نتوانسـتیم بـر اسـاس برنامـه عمـل 
را  فلـزی  نماییـم گرچـه کل سـازه 
در 6 طبقـه تکمیـل و آمـاده بـرای 

نصـب تجهیـزات نمـوده ایـم.
انتظامی به تشـریح سـایر اقدامات 
سـال  در  آذر  دیرگـداز  شـرکت 
علیرغـم  افـزود:  و  پرداخـت   95
زمینـه  در  نقدینگـی  مشـکالت 
خطـوط  سـازی  بهینـه  و  نوسـازی 
تولید محصوالت آلومینا سـیلیکاتی 
مثـال  بـه طـور  کـه  بودیـم  فعـال 
در  تنـی  جرثقیـل 12  یـک  نصـب 

جابجایـی  منظـور  بـه  یـک  سـالن 
ایمـن و سـریع سـقف کـوره هـای 
الکتریکـی، بهینه سـازی کـوره های 
حرارتـی جهـت پخت بهتـر و دقیق 
تـر قطعـات ویـژه تولیـدی و بهینه 
سـازی سیسـتم تعمیـر و نگهـداری 
تجهیـزات برقـی و مکانیکـی را می 

تـوان نـام بـرد.
مدیـر عامـل شـرکت دیرگـداز آذر 
خاطـر نشـان کرد: بـا اعتقاد راسـخ 
علیرغـم  و  مقاومتـی  اقتصـاد  بـه 
تمـام محدودیـت هـا کمـاکان بـه 
عنـوان یـک شـرکت قابـل اعتمـاد 
کـه خـود را ملـزم بـه رعایـت کامل 
و  محصـوالت  کیفیـت  دقیـق  و 
تحویـل بـه موقـع سفارشـات مـی 
دانـد امیدواریـم بـا بهبـود شـرایط 
بیـش  آینـده  سـال  در  اقتصـادی 
از پیـش بتوانیـم بـه برنامـه هـای 
خطـوط  سـازی  بهینـه  و  توسـعه 
تولیـد و ارتقـا کیفیـت جامـه عمـل 

. بپوشـانیم 



مهندس علیرضا خیاط به چیالن خبر داد: 

آخرین وضعیت طرح های توسعه ای مجتمع آهن و فوالد ارفع
اشـــاره: 

شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع بزرگتریـن عرضـه کننده شـمش فـوالد و دومین قطب تولید فوالد خام در کشـور می باشـد و یکی از بنگاه های پیشـرو اقتصادی 
کـه در عرصـه هـای ملـی و منطقـه ای صنعـت فـوالد حضـوری فعـال دارد. این شـرکت بـا وسـعت 8/3 کیلومتر مربـع، در مجاورت شـهر اردکان، واقع شـده 
اسـت. فـوالد ارفـع اولیـن مجتمـع تولیـد آهـن و فوالد کشـور بـه روش احیاء مسـتقیم و کوره قوس الکتریکی اسـت طی 5سـال تالش کارکنـان و متخصصین 
زبردسـت ایـن صنعـت، فـوالد ارفـع طـرح هـای توسـعه را در فـاز اول تـا 4/2 و در فـاز دوم تـا 2/3 میلیـون تـن و هـم اکنـون باالی سـه میلیـون و هفتصد 

هزارتن محقق سـاخته اسـت. 

علیرضا خیاط: ارفع یک الگوی پیشرو در صنایع فوالد کشور 
مهندس علیرضا خیاط مدیرعامل مجتمع آهن و فوالد ارفع در خصوص برنامه 
های سال آینده این مجموعه اظهار داشت: یکی از اهداف مجتمع ارفع، استقرار 
و نشر فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست در ساختار سازمان است. وی در 
ادامه تاکید کرد: شرکت ارفع به دنبال آن است که با ایجاد مکانیزم های الزم در 
افزایش بهره وری بتواند به یک الگوی پیشرو در صنایع فوالد کشور تبدیل شده 
و با کالس های جهانی نیز هم سطح شود. وی اظهار امیدواری کرد که با یاری 
خداوند قادر و متعال و اتکا به حضور همکاران توانمند و متخصص و تشریک 
مساعی الزم درکلیه امور با ایشان بتواند به اهداف واالی خود دست پیدا کند.  
وی در ادامه گفت: همچنین با استفاده از نقطه نظرات هیئت مدیره محترم، 
شرکت ارفع سعی در انجام رسالت عظیم خود یعنی ایجاد اشتغال و همچنین 
افزایش کیفیت محصوالت را دارد. خیاط در پایان با اعالم اینکه مجتمع ارفع به 
دنبال حفظ بازارهای داخلی و حضور در بازارهای خارجی است گفت: شناسایی 
محصوالت تولیدی در خارج، تالش برای سازگاری با محیط زیست و صیانت از 
سرمایه سهامداران محترم از دیگر اهدافی است که مجتمع آهن و فوالد ارفع آنها 

را سرلوحه خود قرار داده است.

مزیت رقابتی فوالد ارفع
مجتمع  های  ویژگی  و  مزایا  ترین  مهم 
این  تمایز  باعث  که  ارفع  فوالد  و  آهن 
مجموعه از سایر رقبا می شود را می توان 

در چند بخش دسته بندی کرد:
انسانی 	  منابع  از  مندی  بهره 

زبده
استفاده از ماشین آالت پیشرفته 	 
کیفیت 	  با  محصوالت  تولید 

معتبر  استانداردهای  با  مطابق 
داخلی و بین المللی

استقرار در منطقه مرکزی کشور 	 
و امکان حمل مناسب به سایر 

استان ها و بنادر 
امکان 	  و   VOD سیستم وجود 

تولید فوالدهای آلیاژی و خاص

برنامه ها و سیاست های آهن و فوالد ارفع 
افزایش ظرفیت تولید واحد ذوب در سال 95 به مقدار  800 هزار تن 	 
افزایش تولید شمش های آلیاژی و خاص	 
صادرات محصوالت	 
پیش بینی فروش داخلی در سال 96 به میزان 840 هزار تن	 
بکارگیری از سیستم های یکپارچه مدیریتی در جهت تسریع فرآیندهای 	 

تولید و بهره وری 
افزایش تولید و استفاده از تمام ظرفیت های موجود و کاهش قیمت 	 

تمام شده از طریق کاهش سربار جذب نشده در سال 95 و 96 به 
صورت مستمر

شایان ذکر است، شرکت آهن و فوالد ارفع در سال 83 تاسیس شد و در سال 91 
واحد احیای مستقیم آن و یکسال بعد یعنی در سال 92 واحد ذوب این مجموعه 

فوالدی به بهره برداری رسید. 
سبد محصوالت تولیدات مجتمع آهن و فوالد ارفع را انواع شمش های فوالدی اعم 
از ساختمانی، آلیاژی و خاص تشکیل می دهد. همچنین تولید آهن اسفنجی به 
روش احیا مستقیم و بریکت نیز از دیگر محصوالت این مجتمع فوالدی محسوب 

می شود. 
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عرضــه بلبرینگ هــای صنعتی به 
خودروسازی تا فوالدسازی

همکاری بازرگانی سـجاد با »داس الجرآلمان« از 
سـال 1391 شـروع شـد. این همکاری با تأسیس 
دفتـر ایـن برنـد در ایـران و افتتـاح نمایندگـی 
در  بازرگانـی  ایـن  بـود.  همـراه  آن  انحصـاری 
ابتـدا بـا تأسـیس و عرضـه انـواع بلبرینگ هـای 
خودرویـی ورود ایـن برنـد را بـه بـازار صنعـت 
بازخوردهـای  اخـذ  از  پـس  کـرد.  اعـالم  ایـران 
بسـیار عالـی از سـوی مصرف کننـدگان عمـده 
و خـرده، تصمیـم گرفتیـم همـکاری خـود را بـا 
دیگـر بخش هـای صنعـت ایـران نیـز در پیـش 
بگیریـم. حضـور در صنایـع سـنگینی همچـون 
فوالد، سـیمان و ماشین سـازی )ابزار( از گام های 
بعـدی بـود کـه بـا موفقیـت روبـرو شـد. پـس 
بخـش  رضایـت  و  موفـق  حضـور  سـال  دو  از 
در عرصـه صنعـت خـودرو ایـن بـار »شـرکت 
گسـترش فـوالد تبریـز« میزبـان و مصرف کننـده 
»داس الجـر  صنعتـی  بلبرینگ هـای  انـواع 
آلمـان« بـود کـه طبـق پیش بینـی پـس از انـواع 

آزمایش هـا و تسـت های سـخت و پیچیـده 
مـورد تایید و رضایـت قرار گرفت. 

در ادامـه بـا گسـترش حـوزه 
فعالیـت به سـایر صنایع، 

بزرگـی  مجموعه هـای 
»فـوالد  همچـون 
اصفهـان«  مبارکـه 
آهـن  »ذوب  و 
اصفهان« بـه خانواده 

ن  گا ف کننـد مصر
صنعتـی  بلبرینگ هـای 

داس الجـر آلمـان پیوسـتند. 
طـی ایـن مسـیر موفـق شـدیم 

بـا تأییـد ایـن مجموعه هـای پرافتخـار 
فـوالدی بـه جمـع تأمین کننـدگان بلبرینگ هـای 
وارد  کشـور  فـوالدی  کارخانجـات  بزرگتریـن 

شـدیم.

راه انــدازی خط مونتــاژ داس الجر 
آلمان در ایران 

»داس الجـر  فعالیت هـای  و  بـازار  توسـعه  بـا 
دپـوی  وجـود  علیرغـم  و  ایـران  در  آلمـان« 
کارآمـد و مؤثـر در ایـران، بـرای رفـع نیازهـای 
بـازار كشـور، ضـروری بـه نظر می رسـد که خط 
مونتـاژ محصوالت بلبرینگ داس الجـر آلمان در 

ایـران راه انـدازی شـود. 
کارخانـه  صاحبـان  بـا  اولیـه  مذاکـرات 
داس الجرآلمـان انجام شـده اسـت. ایـن موضوع 
در فـاز مطالعـات کارشناسـی اسـت کـه نتایـج 
اولیـه مطالعـات مثبـت اسـت. بدیهـی اسـت 
همراهـی  نیازمنـد  آن  ادامـه  و  اجـرا  فـاز  در 

فـوالد،  صنایـع  کارخانجـات  و  شـرکت ها 
مصرف کننـدگان  و  خودروسـازان  سـیمان، 
و  خودرویـی  صنعتـی،  بلبرینگ هـای  انـواع 
کشـاورزی خواهیـم بـود. گسـتره محصـوالت و 
خدمـات داس الجـر و مزیـت ایـن محصـوالت 
بلبرینگ هـای »داس الجـر آلمان« در سـه بخش 
نشـان  بـا  کشـاورزی  و  خودرویـی  صنعتـی ، 
»سـاخت اروپـا« تولیـد و عرضـه می شـوند. در 
بخـش صنعتی، انـواع بلبرینگ های شـیارعمیق، 
تمـاس زاویـه ای، خودتنظیـم، محـوری و دقـت 
مخروطـی،  اسـفریکال،  رولربرینگ هـای  بـاال، 
واحدهـای  سـوزنی،  و  محـوری  بـاال،  دقـت 
هوزینـگ پیلوبالک، تجهیزات نصب و نگهداری 
از جملـه هیترهـای القایـی جهت مونتاژ، سـت 
بـا  برینگ هـای  نهایـت  در  و  گریـس  و  ابـزار 
کاربـرد خـاص ماننـد برینگ هـای ریلی، اسـتیل 
کشـاورزی،  ماشـین آالت  نسـاجی،  ضدزنـگ، 
اسـفریکال درپـوش دار، اسـتوانه ای چندردیفـه، 
می گردنـد.   تولیـد  و...  الکتریکـی  عایـق  دارای 
بيرینگ هـای  انـواع  نیـز  بخـش خودرویـی  در 
وسـایط نقلیه سـبک و سـنگین جـزء محصوالت 
این شـرکت مـی باشـند. محصوالت 
تأمیـن  بـرای  مجموعـه  ایـن 
مصرف کننـدگان  نیازهـای 
توسـط  ابتـدا  در 
مهندسـان  زبده تریـن 
و کارشناسـان صنعت 
ی  ز ینگ سـا بلبر
و  شـده  طراحـی 
کار  نیـروی  توسـط 
متخصص تولید شـده و 
قبـل از عرضه به بـازار در 
بهترین شـرایط آزمایشـگاهی 
قـرار  بررسـی  و  آزمایـش  مـورد 
بـه  الزم  تاییدیه هـای  اخـذ  از  پـس  می گیرنـد. 
خـط تولید انبوه سـپرده شـده و به بـازار فروش 
عالی تریـن  بـا  الجـر  داس  می گردنـد.  عرضـه 
اروپایـی  مشـتریان  تکنولوژیکـی  تقاضاهـای 
مواجـه اسـت و محصـوالت خود را نیز براسـاس 
می کنـد.  تولیـد  و  کـرده  طراحـی  نیازهـا  ایـن 
تنـوع محصوالت یکـی از مهم تریـن مزیت های 
»داس الجرآلمان« اسـت. گستره  وسيع توليدات، 
تولیدکننـده  عمـل  و  عظمـت  نشـان دهنده ي 
دارد کـه ایـن موضـوع از سـوی تمـام مشـتریان 
از  ديگـر  يكـي  اسـت.  شـده  تاییـد  داس الجـر 
مزيت هـاي ايـن برند، جلـب اعتمـاد متقاضيان 
نمونه هـاي  ارسـال  بوسـيله ي  سـنگين،  صنايـع 
تايپ درخواسـتي آنهاسـت كه ادامه همكاري را 
منـوط بـه تاييـد كيفي شـركت مخاطـب نموده 
اسـت. خدمـات و پشـتيباني شـركت داس الجـر 
آلمـان در قبـال مشـترياني كه اين شـركت جزو 

نماینده انحصاری داس الجر آلمان در 

ایران خبر داد:

راه اندازی خط 
مونتاژ محصوالت 

بلبرینگ 
داس الجر آلمان 

در ایران 
شـرکت »بلبرینـگ داس الجـر آلمـان« بـا همسـو نمـودن 
دسـتاوردهای سـالیان دراز تجربـه با نیازهـای امروزین و 
نیـز الزامات آینده توانسـته اسـت نقطه عطفـی در بازار 
محصـول بلبرینـگ دنیـا خلق کند. مرکز فنی و مهندسـی 
»بلبرینـگ داس الجـر آلمـان« در منطقه صنعتـی »اولم« 
در  اسـت  توانسـته  مجموعـه  ایـن  می باشـد.  آلمـان 
تک تـک محصـوالت خـود باالتریـن طراحـی و کیفیـت را 
کـه ناشـی از تکنولـوژی برتر صنعـت آلمان و اروپاسـت 
را ارایـه دهـد. در ایـن ویـژه نامـه تخصصی بر آن شـدیم 
تا مهندس علی سـجاد باقری، مدیرعامل بازرگانی سـجاد 
کـه رئیـس دفتر و نمایندگی انحصـاری فروش محصوالت 
در   )DASLAGER GERMANY( آلمـان  داس الجـر 

ایـران اسـت به گفـت و گو بنشـینیم. 

»داس الجر آلمان« 
همواره درصدد شناسایی 

نیازهای مشتریان فوالدی و ارایه 
ایده و محصول برای این نیاز است.

پشتيباني شركت داس الجر آلمان نیز به 
شكل برگزاري همايش هاي آموزشي و نيز 
بازديدهاي آسيب شناسي خطوط توليد 

و رسيدگي به نقطه نظرات فني 
مشتريان و ارائه گارانتي معتبر 

صورت می گیرد.
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تامين كننـدگان آنهـا محسـوب مي شـود بـه شـكل 
برگـزاري همايش هـاي آموزشـي و نيـز بازديدهـاي 
آسيب شناسـي خطـوط توليـد و رسـيدگي بـه نقطه 
معتبـر  گارانتـي  ارائـه  و  مشـتريان  فنـي  نظـرات 

مي گـردد.  اعمـال 
داس الجر مسـیر خـود را بر این اصول اسـتوار کرده 
اسـت؛ سـاختار بروزرساني آموزشـي برای همکاران 
و مشـتریان مجموعـه، ارایـه بهتریـن محصـول در 
لحـاظ  از  هـم  پشـتیبانی  شـرایط،  مناسـب ترین 
دانـش فنـی و هـم از لحـاظ اسـتفاده از محصـول. 
نکتـه ای فراتـر و مهم تـر از همـه این هـا آن اسـت 
کـه »داس الجـر آلمـان« همـواره درصدد شناسـایی 
نیازهـای مشـتریان و ارایـه ایـده و محصـول بـرای 

ایـن نیاز اسـت. 
قیمـت مناسـب از دیگـر مزایـای برنـد داس الجـر 
آلمـان محسـوب می شـود. در واقـع افتخـار دارم 
کـه اعـالم  کنـم مجموعـه داس الجـر بـا در اختیـار 
داشـتن قابليت توليد محصـوالت متنوع و نیروهای 
متخصـص تـوان پاسـخگويي بـه سفارشـات عمـده 
عرصـه  خصوصـا  كشـور  صنعـت  در  بيرينگ هـا 
توليـد فـوالد را دارد. الزم بـه تأکیـد مجـدد اسـت 
کـه کیفیـت نکتـه اصلـی و حـرف اّول محصـوالت 
»بلبرینـگ داس الجـر آلمـان« اسـت. بدیهی اسـت 
حساسـیت بـازار ایـران ایجـاب می کند کـه کیفیت، 

پشـتیبانی و خدمـات پـس از 
فـروش از سـطح باالتـری هـم 

برخـوردار باشـند.

 اولویت بلبرینگ داس 
الجر، کیفیت است

بلبرینـگ یـک  می دانیـد کـه 
کاالی حیاتی و اسـتراتژیک در 

صنايـع اسـت كـه خاصـه صنعت فـوالد با چالشـي 
عظيـم در ايـن موضـوع مواجـه اسـت. بلبرینـگ 
داس الجـر آلمـان بـا در نظـر گرفتـن ايـن چالش ها 
اسـت.  داده  قـرار  کیفيـت  بـه  را  خـود  اولویـت 
ایـران درخصـوص  بـازار  امـروز در  امـا آنچـه کـه 
بلبرینـگ واقعیـت دارد عدم دسترسـی مناسـب به 
تولیدکننـدگان بلبرینـگ در دنیاسـت. به این معنی 
کـه شـما وقتـی بـا هـر برنـدی و عنوانـی بلبرینـگ 
تهیـه می کنیـد، نمی توانیـد از تولیدکننـده آن تأیید 
اصالـت آن بلبرینـگ را دریافت کنید. وجود اجناس 
تقلبـی و قاچـاق ایـن فرصـت را از مصرف کننـده 

اسـت.  گرفته 
نماینـده  و  دفتـر  عنـوان  بـه  مـا  کـه  حالـی  در 
انحصـاری بلبرینگ هـای داس الجر آلمـان در ایران، 
هر بلبرینگی که از فروشـندگان مجاز محصوالتمان 
تهیـه کننـد را تایید و پشـتیبانی می کنیـم و به تمام 
مصرف کننـدگان خـود به ویـژه تولیدکننـدگان فوالد 
ایـن اطمینـان را می دهیم که هیـچ خط تولیدی با 
اسـتفاده از بلبرینـگ داس الجر متوقف نمی شـود.
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فناور  فوالدسازان  پروژه  کار  به  شروع 
پرند از چه سالی بوده است؟ 

کلید این طرح در سال 89 زده شد؛ در سال 90پیشرفت 
فیزیکی آن آغاز شد اما به دلیل بدقولی پیمانکار در 
پیشرفت  تنها 30درصد  سال 93  تا  کارخانه،  ساخت 
فیزیکی به ثبت رسید. از سال 93 بعد از اینکه کار 
را از پیمانکار مربوطه گرفتیم، خود به دنبال تکمیل 
طرح رفتیم؛ تا اواخر سال 94کارخانه از نظر ساخت 
به اتمام رسید؛ تست های اولیه در اوایل سال 95یعنی 
حدود اردیبهشت امسال گرفته شد و موفقیت آمیز بود 
البته برخی نقاط ضعف دیده شد که به دنبال رفع این 
مسائل رفتیم و اکنون به تولید رسیده ایم و در حال 
حاضر تولید ما شامل میلگرد A3 از سایز 14 تا 20 

میلی متر می باشد. 

ظرفیت فعلی کارخانه چقدر است؟ و آیا 
پیش بینی برای افزایش ظرفیت تولید 

دارید؟
است.  سال  در  تن  50هزار  کارخانه  تولید  ظرفیت 
پیش  بگویم،  باید  هم  ظرفیت  افزایش  درخصوص 
بینی برای افزایش ظرفیت داریم حتی زمین مربوطه 

خریداری شده و در نظر داریم در فاز دوم از سایز 
8 تا 32 میلی متر را تولید نماییم. ظرفیت تولید نیز 
تن در سال  به 200 هزار  فاز دوم حداقل  اجرای  با 
بخش  قطعات  از  یکسری  جز  نورد  خط  رسد.  می 
الکترونیک و مکانیک که "های تک" محسوب می شود 
سایر اجزا و قطعات ساختنی است و خودمان ساختیم 
یعنی به واسطه کارگاه تراشکاری و مکانیک موجود 
در محل خودمان تولید کردیم. از جمله قطعاتی که 
توسط خودمان تولید شد، استندهای نورد، میز خنک 
کن، قیچی، رافینگ و سیخ پرتاب کوره می باشد اما 
الکتروموتورها و سایر لوازم برقی از بهترین کشورها 

نظیر آلمان و ژاپن تامین شده است.

تولید امسال این شرکت چه میزان بوده 
است؟

به واسطه ایراداتی که در ابتدای تولید وجود داشت 
هنوز تولید به آن حد مورد انتظار نرسیده است البته 
و  گردد  بر می  بازار  به کشش  تولید  این  از  بخشی 
بخشی نیز ناشی از آن است که خط تولید شرکت در 
نیمه اول سال خط آب دیده و روتینی نبوده که تولید 
انبوه داشته باشیم از این رو تا بدین جا تولیدمان 1000 

تا 1500 تن بوده است.

شما به عنوان یک تولیدکننده که تازه 
به بازار بزرگ فوالد وارد شده اید، چه 

نگاهی به صنف دارید؟
در  و  دارد  وجود  اقتصاد  در  که  است  بحثی  رکود 
صنعت فوالد و سایر صنایع دیده می شود. اما اینکه 
می  نشان  بیشتر  را  خودش  فوالد  صنعت  در  رکود 
دهد این است که کاهش مصرف فوالد در جامعه به 
چشم می خورد. اغلب محصوالت فوالدی در صنایع 
ساختمانی و راهسازی مصرف می شود. شاهد هستیم 
پروژه های ساختمانی و راهسازی در حالت سکون 
قرار دارند از این رو بازارمان بازار جالبی نیست. اما 
یک مقداری از رکود در این صنعت ناشی از اقدامات 
برخی واحدها است که سبب شده اتحاد محکمی در 
بین تولیدکنندگان به ویژه واحدهای میلگردی وجود 
نداشته باشد و روند افزایشی و کاهشی قیمت ها در 
بین تولیدکنندگان بدون در نظر گرفتن حاشیه سود 
اعمال می شود. بنابراین داشتن اتحاد بهترین راهکار 
است اما حتی برخی همکاران پایبند به نظرات مطرح 
شده و تصمیمات اخذ شده در جلسات هم اندیشی 

مدیرعامل شرکت فوالدسازان فناور پرند در گفت و گو با چیالن:

به دنبال حضور در بازارهای بین المللی هستیم
اشاره:

شـرکت فوالدسـازان فنـاور پرنـد یکـی از واحدهـای تـازه تاسـیس فوالدسـاز کشـور اسـت کـه از سـال 95 شـروع بـه 
فعالیـت در حـوزه تولیـد فـوالد کـرده اسـت. بـه همیـن مناسـبت و بـرای آشـنایی بیش تـر با این شـرکت بـا مهندس 

مجیـد حـق شـناس مدیرعامـل ایـن مجموعه بـه گفتگو نشسـتیم.
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انجمن فوالد نیستند.

تاثیر تعرفه های وارداتی را بر بازار فوالد ایران چقدر 
موثر می دانید؟

تولیدکننده داخلی به این نتیجه رسیده که در زمینه تعرفه تصمیم گیرنده 
نیست و به عبارت دیگر تعرفه به گونه ای از سوی نهادهای ذیربط تصویب 
می شود که گویا صدای تولیدکننده را نمی شنوند. چند سال باید درخصوص 
تعرفه و حمایت از تولید داخل صحبت شود؟ تسهیالت با بهره کم برای 
صنعت و به ویژه فوالد وجود ندارد. ایران تولیدکننده مطرحی در خاورمیانه 
است و تولیدکنندگان درخواست دارند اگر حمایتی صورت نمی گیرد پس 
سنگ جلوی پای آنها انداخته نشود. چطور برای صنعتی مانند خودرو تعرفه 
های نجومی وارداتی وجود دارد. درحالی که در صنایع فوالد که صنعت مادر 
هر کشوری هست این تعرفه ها به سختی تصویب می شود. این صحبت که 
تعرفه ها به منظور حمایت و در نظر گرفته شدن مصرف کننده است حرف 
منطقی به نظر نمی رسد. همه جای دنیا مصرف کننده مورد توجه است اما 

چارچوب رقابتی ایجاد می شود تا تولیدکننده نیز متضرر نشود.

شما نگاه حمایتی دولت به فوالد را ضعیف می دانید؟
به واسطه موقعیت جغرافیای کشور و داشتن مرزهای آبی در شمال و جنوب 
کشور قدرت صادرات باالیی داریم فقط به این شرط که از تولید حمایت 
شود. در شرایطی که از تولید و صادرات حمایت شود، بازارهای آسیا و اروپا 
کشش جذب این میزان تولیدات را دارد و بازارهای خوبی برای محصوالت 
فوالد ایران است. ما قرار نیست فقط به بازار داخل فکر کنیم درحالی که 
می توانیم طی سال های آینده رقم صادرات را افزایش دهیم. با این وجود 
حمایتی وجود ندارد و وقتی حمایت نیست، دست یافتن به این رقم و حتی 
رقم های پایین تر از سند چشم انداز هم بعید است. صنعت فوالد در عین 
حال که صنعتی عظیم است، پر خرج هم هست و سیاست تولید فوالد، 
سیاست انبوه است و با افزایش تناژ، هزینه ثابت و سربار کم تر شده و 
حاشیه سود را افزایش می دهد. بنابراین صنایع بزرگ حمایت خوبی هم 

می طلبد. 

برای راه اندازی از تسهیالت بانکی استفاده کردید؟
سال 93 از بانک صنعت و معدن وامی را دریافت کردیم که دریافت آن 
دو سالی به طول انجامید و همین تاخیر در پرداخت، راه اندازی پروژه را 
به تاخیر انداخت. زمانی که این وام پرداخت شد به جهت تورم موجود در 
جامعه ارزشی که در سال 91 برای آن در نظر گرفته شده بود از دست داده 
بود و کاری برای ما انجام نداد و اکنون نیز درحال بازپرداخت آن هستیم 

درحالی که هیچ سودی به شرکت نرساند.

در پایان اگر سخنی با مسئولین دولتی، بانکی یا مالیاتی 
دارید بفرمایید؟

امیدواریم مسئوالن در حوزه فوالد درخصوص مالیات مالیم تر رفتار کنند 
چون درحالت عادی و معمول، فشار بر تولیدکننده وجود دارد. گرفتن مالیات 
کار اشتباهی نیست، درصد آن مهم است. تمامی کشورها برای بنگاه های 
اقتصادی مالیات اخذ می شود اما باید دید مالیاتی که گرفته می شود متناسب 
با سودی هست که در تولید کسب می شود؟ تولید در اصل جبهه اول اقتصاد 
مقاومتی کشور است و به جهت سدهایی که جلوی راه تولیدکننده هست و 

مشکالت موجود، یکی از سخت ترین کارها در کشور تولید است.
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پاسخ به نیاز کاتالیست های صنایع فوالد و پتروشیمی
اینکه گسترش  با اعالم  این شرکت،  مهندس حسن نوائی به عنوان مدیر عامل 
فناوری خوارزمی با حمایت شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات پتروشیمی 
سعی کرده تا بر روی کاتالیست های حاوی فلزات پایه فعالیت کند، اظهار داشت: 
این شرکت در حوزه صنعت فوالد و واحدهای احیاء مستقیم توانسته تمامی 
واحدهای  در  استفاده  مورد  مستقیم  احیاء  ریفرمینگ  کاتالیست  نوع  سه  هر 
قرار  استفاده  اسفنجی مورد  تولید آهن  فرآیند  MIDREX و PERED که در 
می گیرد را تولید و در اختیار مصرف  کنندگان قرار مدهد. نوائی با اعالم اینکه این 
مجموعه با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص توانسته با بهینه سازی تجهیزات 
بخش  در  میزان ظرفیت خود  تولید،  دستگاه  های خط  در  نوآوری  و همچنین 
کاتالیست های احیاء مستقیم را تا 70 تن در ماه افزایش دهد، گفت: گسترش 
فناوری خوارزمی سعی کرده با استفاده از خطوط تولید و همچنین بهره گیری از 
بخش پژوهش و توسعه مجهز خود، نیاز صنایع فوالد، پاالیشگاهی و پتروشیمی 
کشور را به کاتالیست های مصرفی پاسخ دهد. نوائی با تاکید بر اینکه گسترش 
فناوری خوارزمی قادر است همه کاتالیست های مورد نیاز صنعت فوالد را تولید 
از  و تامین نماید، گفت: یک ریفرمر در شرکت فوالد خوزستان به طور کامل 

کاتالیستهای تولیدی این شرکت در بهمن ماه امسال بارگذاری خواهد شد.

تامین کاتالیست های طرح های استانی
مدیرعامل گسترش فناوری خوارزمی با اعالم آمادگی برای رفع نیاز هفت طرح 

استانی در تامین کاتالیست های موردنیاز آنها تصریح کرد که خوارزمی تنها شرکتی 
در ایران بوده که توانسته در طرح های استانی با حمایت پیمانکار و کارفرمای 
طرح فوالد سبزوار، کاتالیست های مورد نیاز آن را تولید نموده که تا قبل از پایان 
سال جاری بارگذاری خواهد شد. در همین راستا، برای طرح فوالد قائنات نیز با 
حمایت کارفرمای و پیمانکار طرح، قرارداد تولید کاتالیست این طرح نیز با شرکت 
خوارزمی منعقد گردیده است. همچنین در مورد واحدهای فعال و در حال بهره 
برداری عالوه بر قرارداد تولید کاتالیست برای نیاز دو ساله شرکت فوالد خوزستان، 
قرارداد تعویض کاتالیست شرکت فوالد خراسان نیز با این شرکت در سال گذشته 
منعقد گردید که تولید و تحویل دهی آن در حال انجام است. نوائی از گسترش 
همکاری شرکت گسترش فناوری خوارزمی با بسیاری از شرکت های بزرگ فوالدی 
اصفهان، شرکت فوالد خوزستان و شرکت فوالد  مبارکه  از جمله مجتمع فوالد 
خراسان خبر داد و خاطرنشان کرد که ظرفیت تولید کاتالیست های ریفرمینگ 
مورد استفاده در واحدهای احیاء مستقیم در شرکت گسترش فناوری خوارزمی 
در سال بالغ  بر 800 تن بوده که این ظرفیت پاسخگوی کل نیاز کنونی کشور می 
باشد ولی با توجه به احداث و توسعه پروژه های جدید به  نظر می رسد که میزان 

نیاز کشور به 1200 تن افزایش خواهد داشت.

لزوم اعتماد به توان تولیدکنندگان داخلی
به  کافی  اعتماد  نبود  جمله  از  مشکالت  برخی  وجود  به  ادامه  در  نوائی 
تولیدکنندگان داخلی در این زمینه اشاره کرد و افزود: بدون شک در کشور ما 

گفت و گوی چیالن با مدیرعامل گسترش فناوری خوارزمی:

توان تامین کاتالیست های 
 مورد نیاز صنعت فوالد 
را داریم

اشاره:
شـرکت گسـترش فناوری خوارزمی به عنوان یک شـرکت دانش بنیان، فعالیت پژوهشـی خود را از سـال 1389 
و فعالیـت صنعتـی را از سـال 1392 آغـاز کرد. خطـوط تولید صنعتی انواع کاتالیسـتهای ریفرمینگ )ریفرمینگ 
بخـارآب اولیـه، ریفرمینگ ثانویه و اتوترمال و ریفرمینگ واحدهای احیاء مسـتقیم مورد اسـتفاده در واحدهای 
MIDREX و PERED(، انواع کاتالیسـتهای همرسـوبی )انتقال آب-گاز دما باال و دما پائين، سـولفورزدائی از 
گاز طبیعی( موردنیاز صنایع فوالد، مجتمعهای پتروشـیمی و شـرکتهای پاالیش نفت و همچنین بازیابی فلزات 
پایـه از کاتالیسـتهای مسـتعمل مجموعـاً بـا ظرفيـت 2200 تن در سـال این شـرکت، به صورت رسـمی در سـال 

جـاری توسـط مقـام عالـی وزارت صنعت، معـدن و تجارت، جناب آقـای مهندس نعمـت زاده افتتاح گردید.
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از واردات محصوالتی که توان تولید آن در داخل وجود دارد،  بحث جلوگیری 
نیاز به فرهنگ سازی داشته و در واقع عدم توجه به توان تولید کننده داخلی به 
 نوعی یک مشکل فرهنگی است، گرچه در صنعت فوالد خوشبختانه اعتماد کافی 
و الزم ایجاد شده، اما در دیگر صنایع همچون پتروشیمی و پاالیشگاه ها نیاز به 
همکاری، توجه و اعتماد بیشتری وجود دارد. نوائی افزود: کاتالیست یک محصول 
"با فناوری پیشرفته" بوده و نیاز به حمایت بیش  از پیش مدیران کارخانجات 
تولیدی در صنایع یاد شده دارد. او حمایت شرکت فوالد خوزستان و مجتمع فوالد 
مبارکه اصفهان از کاتالیست های تولیدی این شرکت و کسب نمره قبولی پس از 
تست های متعدد کنترل کیفیت و خصوصاً عملکرد در مقیاس صنعتی در لوله 

های ریفرمر این شرکت را عامل اصلی اعتماد دیگر مصرف کنندگان دانست.

محصوالتی قابل رقابت با نمونه های خارجی
شرکت  توسعه  های  طرح  به  هم چنین  خوارزمی  فناوری  گسترش  مدیرعامل 
اشاره کرد و گفت: در طرح های توسعه این شرکت مقرر شده که خطوط تولید 
کاتالیست ها به روش هم رسوبی که در سال جاری راه اندازی شد، توسعه داده شده 
و هم چنین مراحل مطالعات و راه اندازی خط تولید و بخش پژوهش و توسعه 
کاتالیست های  زیگلرناتا مورد استفاده در واحدهای پلیمری که دارای بازار بزرگی 
در داخل کشور است نیز انجام گردد. او پایین بودن »حاشیه سود« محصوالت 
این شرکت نسبت به مشابه خارجی آن و نیز کم بودن ضایعات حین تولید را از 

جمله اصلی ترین دالیل پایین بودن قیمت  ها عنوان کرد و افزود: به خاطر مکانیزه 
بودن خطوط تولید و استفاده کمتر از نیروی انسانی در خطوط تولید از یک 
طرف و تامین مواد اولیه مورد نیاز از بهترین و مرغوب ترین تامین کننده های 
اروپایی، همواره محصوالت این شرکت چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ کیفیت 
ادامه  در  نوائی  بود.  دیگری خواهد  تولیدکننده  با محصوالت هر  رقابت  قابل 
و  کرد  اشاره  کاتالیست  بارگذاری  حوزه  در  شرکت  این  جدید  دستاوردهای  به 
از مهمترین عوامل در دستیابی به عملکرد مناسب کاتالیست ها،  افزود یکی 
مبحث بارگذاری صحیح آنها بوده که سبب می شود طول عمر باالتری را بتوان 
از کاتالیست ها انتظار داشت که افزایش طول عمر در کاهش هزینه واحدهای 
تولیدی تاثیر بسزایی خواهد داشت. گفتنی است، گسترش فناوری خوارزمی به 
عنوان یک شرکت تولید کننده دانش بنیان تاکنون توانسته برای بالغ بر 100 نفر 
به  طور مستقیم که عمدتاً متخصصان و فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر ایران 
هستند اشتغال ایجاد کند. سخن آخرشرکت گسترش فناوری خوارزمی بر این باور 
می باشد که با تکیه بر نیروهای نخبه کشور و استفاده از توان داخلی، تمامی 
کاتالیست های مورد استفاده در صنایع کشور قابل تولید در داخل کشور بوده که 
این امر تنها نیازمند حمایت هر چه بیشتر مصرف کنندگان و باور آنها به توانایی 
های متخصصین این حوزه دارد. به همین سبب شرکت گسترش فناوری خوارزمی 
با تمام وجود سعی در تولید و بومی سازی کاتالیست های مورد استفاده در 

صنایع کشور با کیفیت برتر و قیمت مناسب نسبت به سایر رقبا را دارد.
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بـورس کاالی ایـران بـا تجربهای کمتر از یک دهه، به داد و سـتد انواع محصوالت 
صنعتـی و معدنـی، فرآوردههـای نفتـی و پتروشـیمی و کشـاورزی در قالـب 
معامـالت نقـد، نسـیه، سـلف، سـلف اسـتاندارد و معامـالت ابزارهای مشـتقه از 
جملـه قراردادهـای آتـی مشـغول اسـت. بـه طـور کلـی بـا آنکه زمـان زیـادی از 
آغـاز بـه کار بورس کاالی ایران و توسـعه تاالرهای معامالتـی آن نمیگذرد، اما این 
بـورس بـه  عنـوان یکـی از مهم ترین  ارکان بازار سـرمایه به خوبی توانسـته اسـت 
نقـش پررنـگ و اثرگـذاری در اقتصاد کشـور به خصـوص در زمینه بـرآورده کردن 
نیـاز صنایـع و بخش هـای مختلـف اقتصاد از قبیـل صنعت و معدن، پتروشـیمی 

و کشـاورزی ایفـا کند.
کشـف قیمـت بـر مبنـای عرضـه و تقاضـا، کاهش هزینههـای مبادالت بهواسـطه 
دسترسـی بـه اطالعـات بـازار، افزایـش نقدشـوندگی بـر پایـه ایجـاد بـازار ثانویه 
بـرای معامـالت، ایجـاد سـازوکار تأمیـن مالـی و سـوق دادن آن بهسـمت صنایـع 
توجیهپذیـر و همچنیـن ایجـاد امـکان پوشـش ریسـک ازجملـه کارکردهـای بازار 
فیزیکـی و مشـتقه بـورس کاالی ایران هسـتند کـه میتوانند رونق اقتصـاد ملی را 

در پی داشـته باشـند.
یکـی از قدیمی تریـن کاالهـای مورد معاملـه در بورس کاالی ایران فوالد می باشـد 

کـه قبـل از شـکل گیری بـورس کاال نیز در سـازمان كارگـزاران بورس فلـزات تهران 
از سـال 1382 مورد داد و سـتد قرار می گرفت. این کاال از محصوالت اسـتراتژیک 
کشـور بـه شـمار رفتـه و بـه دلیـل پیونـدی کـه بـا بخـش مسـکن و فعالیتهـای 
عمرانـی دارد، همـواره در کانـون توجه فعـاالن اقتصادی و نهادهـای حاکمیتی و 
نظارتـی کشـور قـرار دارد. سـنگ آهن نیـز کاالیـی اسـتراتژیک و بـدون جایگزین 
اسـت و بـه عنـوان حلقه اول در تولید فوالد، بخشـی از یـک زنجیره مهم معدنی 
و صنعتـی مـادر در همـه کشـورها اسـت. معامـالت سـنگ اهن در بـورس کاالی 
ایـران بـه سـال 1390 بـر میگـردد کـه عرضـه 200 هـزار تـن سـنگ آهن شـرکت 
معدنـی و صنعتـی گلگهـر سـیرجان در رینـگ صادراتـی آن رقم خـورد. در ادامه 
عملکـرد بـورس کاالی ایـران در حـوزه فـوالد و سـنگ آهـن در سـال 1395 مـورد 

بررسـی قـرار می گیرد.

 سنگ آهن 
باتوجـه بـه گسـترش روز افـزون نيـاز شـركت هـاي فـوالدي جهـان به مـواد اوليه 
بخصـوص سـنگ آهـن، باعـث شـده تـا سـرمايه گـذاري در بخـش معادن سـنگ 
آهـن و توليـد سـنگ آهـن دانـه بندي شـده و مـواد فرآوری شـده اين مـاده مثل 

عملکرد بورس کاالی ایران در 
 حوزه سنگ آهن و فوالد 

در سال 1395
محبوبه ناروئی
کارشناس مطالعات اقتصادی شرکت بورس کاالی ایران

اشاره :
بـازار کاالهـای پایـه در بخشـهای مختلـف صنعتـی، پتروشـیمی و کشـاورزی در ایـران همـواره بـا محدودیتهـا و 
دشـواریهای سـاختاری زیـادی روبـرو  بـوده و بخـش عمدهـای از ایـن مشـکالت مربـوط بـه عـدم اسـتفاده از 
ابزارهای نوین اقتصادی  و سـاختار نامناسـب و ناکارآمدی بازار میباشـد. نیاز به ایجاد بازاری متشـکل و سـازمان 
یافتـه بـرای تقابـل آزاد عرضـه و تقاضا و دسـتیابی به اثرات مثبت ایـن مهم در اقتصاد تولیـد و مصرف، دولت و 
مجلس شـورای اسـالمی را بر آن داشـت تا بسـتر قانونی الزم جهت تاسـیس و راه اندازی بورسـهای کاالیی را در 
ایـران فراهـم سـازند. در ایـن راسـتا با تصویب بند )ج( مـاده )95( قانون برنامه سـوم و بند )الـف( قانون برنامه 

چهـارم، شـورای عالـی بـورس موظف به تشـکیل و گسـترش بورسـهای کاالیی در ایـران گردید.
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كنسـانتره و گندلـه بيشـتر شـود. چيـن بزرگترين مصـرف كننده سـنگ آهن دنيا 
و همچنیـن بزرگتريـن توليـد كننـدگان فـوالد جهان مي باشـد. ايران نيـز به نوبه 
خـود بـه عنـوان يكـي از تأمیـن كننـدگان سـنگ آهـن چيـن بعـد از كشـورهاي 

برزيـل، اسـتراليا، شـيلي و هنـد و چنـد كشـور ديگر قـرار دارد.
حـدود 90 درصـد توليد سـنگ آهن ايـران در اختيار شـركتهاي چادرملو، گل گهر، 
سـنگ آهـن مركـزي بافـق و سـنگ آهن سـنگان بـوده و بقيـه در اختیـار معادن 
خصوصـي کشـور قـرار دارد. اسـامی بزرگتریـن شـرکتهای تولیدکننده سـنگ آهن 

در ایـران عبارتند از:
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو . 1
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر . 2
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران . 3
شرکت سنگ آهن سنگان. 4
شرکت سنگ آهن سیرجان. 5
شرکت سنگ اهن جالل آباد زرند. 6
شرکت سنگ آهن میشدوآن . 7
شرکت سنگ آهن فالت مرکزي . 8

اكثـر توليـدات ايـن شـركتها در صنعـت فـوالد داخلـي بـه مصـرف ميرسـد كـه 
شـركتهاي فـوالد مباركـه و ذوب آهـن  بزرگتريـن مصرفكننـدگان ايـن مـاده اوليه 

بـوده و جـزو بزرگتريـن توليدكننـدگان فـوالد كشـور ميباشـند. 
صادرات سـنگ آهن ايران بيشـتر توسـط شـركتهاي خصوصي به كشـورهاي چين 
و هنـد ميباشـد. اولیـن عرضـه 200 هـزار تـن سـنگ آهـن در بـورس کاالی ایران 
در تاریـخ 1390/06/16 در رینـگ صادراتی توسـط شـرکت صنعتی و معدنی گل 
گهـر سـیرجان رقـم خورد. میزان عرضه سـنگ آهـن در بورس کاالی ایران توسـط 

شـرکتهای تولیدکننده سـنگ آهن در جدول یک آورده شـده اسـت:

جدول 1- عرضه سنگ آهن توسط شرکتهای تولیدکننده سنگ آهن در بورس کاالی 
ایران طی سالهای 1394 و 1395

شرکت

میزان عرضه 
)هزار تن(

میزان عرضه )هزار تن(

سال 1395 تا اواسط بهمنسال1394

1.375910مجتمع سنگ آهن فالت مرکزی
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شرکت

میزان عرضه 
)هزار تن(

میزان عرضه )هزار تن(

سال 1395 تا اواسط بهمنسال1394

-550مجتمع سنگ آهن میشدوان

765490مجتمع سنگ اهن جالل آباد

4.3052.005عرضه کل

مجتمـع سـنگ آهن فالت مرکزی بیشـترین میزان عرضه سـنگ آهـن را در بورس 
کاالی ایـران در سـالهای 1394 و 1395 داشـته اسـت. حجـم و ارزش معامـالت 
سـنگ آهن از ابتدای عرضه سـنگ آهن طی سـالهای مختلف در جدول 2 آورده 

شـده است: 

جدول 2- حجم و ارزش معامالت سنگ آهن از بدو تأسیس بورس کاالی ایران

حجم معامالت )هزار تن(سال

13901.650

13911.450

13922.5105.443

13932.7653.139

13942.7251.607

13951.9752.004)تابهمن ماه(

13.07516.828جمع

حجـم معامـالت سـنگ آهـن در سـال 1395 تـا بهمـن مـاه 1.975 هـزار تـن بـه 
ارزش 2.004 میلیـارد ریـال کـه نسـبت بـه دوره مشـابه در سـال قبـل بـا حجـم 
2.560 هـزار تـن بـه ارزش 1.507 میلیـاد ریـال بـا کاهـش حجـم 23 درصـدی و 
افزایـش ارزش 33 درصـدی همـراه بـوده اسـت. همانطـور کـه در جـدول یـک 
مشـخص اسـت میـزان عرضه مجتمعهای تولید سـنگ آهن در بـورس کاالی ایران 
در سـال 1395 نسـبت بـه سـال 1394 کاهـش یافتـه اسـت و ایـن خـود عاملـی 
در رونـد کاهشـی حجـم معامالت سـنگ آهـن در بورس کاال میباشـد. نمـودار 1 

تغییـرات قیمـت هـر تـن سـنگ آهـن را در سـه سـال اخیـر را نشـان میدهد.
برطبـق آخریـن آمارهـا، چیـن 70 درصد سـنگ آهن جهـان را مصـرف میکند. در 
سـال 2016 میـالدی افزایـش تولیـد فوالد در چیـن به باال رفتن تقاضا برای سـنگ 
آهـن منجـر شـد. در بخـش عرضـه، پایین بـودن قیمت سـنگ آهن به مـدت دو 
سـال سـبب شـد تولیدکنندگانـی کـه هزینـه تولیدشـان بـاال بـود از بـازار خـارج 
شـوند، در نتیجـه عرضه رشـدی نداشـت. کاهـش عرضه از سـوی تولیدکنندگان و 
بـاال مانـدن تقاضا از سـوی چین سـبب رشـد قیمت سـنگ آهن شـد و همانطور 
کـه در نمـودار شـماره 1 مشـخص اسـت قیمـت سـنگ آهـن پـس از دو سـال 
کاهـش مـداوم، رشـدی قابـل مالحظـه داشـت و قیمت هر تـن از این مـاده خام 
مـورد اسـتفاده در تولیـد فـوالد در پایـان سـال 2016 میالدی به محـدوده80 دالر 

رسید.
انتشـار اوراق سـلف و سـلف موازی اسـتاندارد از جمله اقداماتی است که بورس 

کاالی ایـران در راسـتای تأمیـن مالـی صنایـع و ارتقا جایگاه شـرکتهای تولیدکننده 
در بـازار سـرمایه انجـام داده اسـت. در حـوزه سـنگ آهـن اولیـن تأمیـن مالـی 
بلندمـدت در بـورس کاالی ایـران در سـال 1393 انتشـار اوراق سـلف مـوازی 
اسـتاندارد بر روی سـنگ آهن دانه بندی شـده توسـط شـرکت معدنی و صنعتی 
گل گهـر سـیرجان بـه ارزش 830 میلیـارد ریال بود. پس از آن نیز در آبانماه سـال 
1394 شـرکت چادرملـو اوراق سـنگ آهـن دانه بندی شـده بـه ارزش 806 میلیارد 
ریـال را منتشـر نمـود. البتـه شـرکت صنعتی و معدنـی گل گهر نیـز در بهمن ماه 
سـال 1394 و آبان ماه سـال 1395 اقدام به انتشـار اوراق کنسـانتره سـنگ آهن 

بـه ترتیـب بـه ارزش 1.121 و 1.219 میلیـارد ریال کرده اسـت.

 فوالد
فـوالد مهمتریـن و پرمصرف تریـن کاالی پایـه صنعتـی و دومیـن کاالی پرتقاضای 
جهـان پـس از نفـت اسـت. فـوالد جـزو اولیـن کاالهـای پذیـرش شـده در بـورس 
کاالی ایـران اسـت کـه معامـالت نقـدی آن از سـال 1382در بـورس فلـزات تهران 
آغـاز شـد و بـا ادغام بورس های فلزات و کشـاورزی، معامـالت آن در بورس کاالی 
ایـران پـی گرفتـه شـد. هـم اکنون نیـز بیشـترین حجم معامـالت فیزیکـی بورس 
کاالی ایـران بـه ایـن کاالی پایـه صنعتـی اختصـاص دارد و طیـف گسـترده ای از 
محصـوالت فـوالدی در ایـن بورس مورد دادوسـتد قرار می گیـرد. کاالهای پذیرفته 
شـده در گـروه فـوالد بـه چهـار زیرگـروه اصلـی و 21 زیرگـروه فرعـی تقسـیم 
میشـود. حجـم و ارزش معامـالت فـوالد در سـال 1394 و 1395 در بـورس کاالی 

ایـران بـر اسـاس نـوع قـرارداد در جـدول 3 گزارش شـده اسـت.

جدول 3- حجم و ارزش معامالت فوالد در بورس کاالی ایران

1395تا بهمن ماه1394تا بهمن ماهفوالد

حجم نوع قرارداد
)هزار تن(

ارزش
)میلیارد ریال(

حجم 
)هزار تن(

ارزش
)میلیارد ریال(

4.77669.0216.133101.344سلف

34600نسیه

6307.884821.208نقد

5.40976.9516.215102.552جمع

در سـال 1395 حجم و ارزش معامالت نقدی و نسـیه نسـبت به مدت مشـابه در 
سـال 1394 کاهش یافته اسـت و بیشـتر قراردادهای فوالدی از نوع سـلف بوده 
اسـت. تأمیـن مالـی فـوالد سـازان از طریق معامالت سـلف از ابتدای سـال 1395 
تـا 22 بهمـن نسـبت بـه مـدت زمان مشـابه در سـال قبل 47 درصد رشـد داشـته 
اسـت. قـرارداد سـلف قـراردادي اسـت كـه براسـاس آن، كاال بـا قيمـت معين در 
زمانـي مشـخص در آينـده تحويل گرديـده و بهاي آن در هنـگام معامله پرداخت 

مي گردد. 
به دلیل ماهیت قرارداد سـلف، بیشـتر توسـط تولیدکنندگان مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد. تولیدکننـدگان فـوالد بـه دفعـات از این قـرارداد برای تأمیـن مالی خود 
اسـتفاده کرده انـد و در حـال حاضـر ایـن قراردادهـا از محبوبیت خاصـی در بین 

تولیدکننـدگان و عرضه کنندگان برخوردار اسـت. 
حجم و ارزش معامالت فوالد در سـال 1395 تا بهمنماه، نسـبت به مدت مشـابه 
سـال قبـل 14/9درصد در حجـم و 33/3 درصد در ارزش معامالت افزایش داشـته 
 ،)worldsteel associationn( انجمـن جهانی فـوالد بـر اسـاس گـزارش  اسـت. 



مه
 نا

ژه
یــ

و

ویژه نامه سمپوزیوم فوالد- اسفندماه 1395        55

ایـران در سـال 2016 میـالدی، 17 میلیـون و 895 هـزار تن فوالد خـام تولیـد کرد 
کـه ایـن رقـم در مـدت مشـابه سـال 2015، 16 میلیـون و 146 هـزار تـن بـود. 
میـزان تولیـد آخریـن مـاه میـالدی )دسـامبر( سـال 2016، یـک میلیـون و 521 
هـزار تـن بـود کـه در مقایسـه بـا رقـم مدت مشـابه سـال گذشـته میـالدی )یک 
میلیـون و 336 هـزار تـن(، 14درصـد رشـد را نشـان میدهـد. ایـن میـزان تولیـد 
باعـث شـد تـا ایران در سـال 2016 همچـون سـال 2015 میالدی، رتبـه چهاردهم 

تولید فوالد جهانـی را کسـب کـرد.
بـر اسـاس گـزارش انجمن جهانی فـوالد، 66 کشـور تولیـد کننده فوالد جهان یک 
میلیـارد و 603 میلیـون و 989 هـزار تن فوالد خـام تولیـد کـرد که در مقایسـه با 
آمـار مـدت مشـابه سـال 2015 )یـک میلیـارد و 592 میلیـون و  428 هـزار تـن(، 
0/73 درصـد رشـد نشـان میدهد. چین بـا 808 میلیون و 370 هـزار تن بزرگترین 

تولیـد کننـده فوالد جهانی در سـال گذشـته میـالدی بود. 
کشـورهای بـزرگ بعـدی تولیـد کننده فوالد خـام بـه ترتیـب ژاپـن 104 میلیـون 
و 722 هـزار تـن، هنـد 95 میلیـون و 618 هـزار تـن، آمریـکا 78 میلیـون و 619 
هـزار تـن، روسـیه، 70 میلیون و 800 هـزار تن و کره جنوبـی 68 میلیون و 5677 

هـزار تـن بود.

جمع بندی
هدایـت صحیـح منافـع، ارتقای سـاختارهای سـنتی بـازار بـه سـاختارهای مدرن، 
توسـعه بازارهـای داخلـی و ارائـه ابزارهـای معامالتـی جدیـد و تجهیـز بازارهای 
کاالیـی و مالـی از رویکردهـای اصلـی بـورس کاال اسـت کـه تحقـق ایـن مـوارد، 

کاهـش هزینـه مبـادالت، افزایـش شـفافیت، افزایـش سـطح مبـادالت و روان 
شـدن جریـان معامـالت را در پی خواهد داشـت. کشـف عادالنه قیمت، تسـهیل 
سـرمایه گـذاری و تامیـن مالـی، توسـعه بازار، مدیریت ریسـک نوسـانات قیمتی 
و تسـهیل مبـادالت فیزیکی نیـز از دیگر کارکردهای بـورس کاالی ایران در عرصه 

اقتصـاد ملـی به شـمار مـی رود.
در سـال جـاری میـالدی معامالت فوالد بیشـترین میـزان ارزش معامـالت در تاالر 
صنعتـی و معدنـی را بـه خـود اختصاص داده و با ارزشـی معـادل 75 درصد رتبه 
اول معامـالت ایـن تاالر را از آن خود کرده اسـت. همچنین معامالت سـنگ آهن 
17 درصـد ارزش بـازار بـورس کاال در تـاالر صنعتـی و معدنـی را در اختیار گرفته 

و در جایـگاه دوم ایـن تـاالر قرار دارد. 
باتوجـه بـه ایـن حجـم از معامـالت ایجـاد شـرایط الزم در جهـت راه انـدازی 

قراردادهـای آتـی ایـن دو محصـول ضـروری بـه نظـر میرسـد. 
مهـم تریـن کارکـرد و هـدف قراردادهـای آتی، پوشـش ریسـک نوسـانات قیمت 
اسـت کـه اطمینـان فروشـنده و خریدار کاال نسـبت بـه قیمت ها درآینـده را در 
پـی دارد. قراردادهـای آتـی فـوالد اطمینـان خاطـر تولیدکننـده نسـبت به قیمت 
هـای آینـده فـوالد و تصمیم گیری بـرای تولید و فروش در آینده را در پی داشـته 
و قراردادهـای آتـی سـنگ آهـن نیـز عـالوه بـر اطمینـان تولیدکننده سـنگ آهن 
نسـبت قیمتهـای آینـده، توانایی برنامه ریزی برای اسـتخراج و تولید سـنگ آهن 

را شـامل می شود. 
همچنیـن راه انـدازی قراردادهـای آتـی روی ایـن دو محصـول، برآینـدی از میزان 

تقاضـای بـازار داخلـی را بـه فعـاالن فوالد و سـنگ آهـن ارائه خواهـد داد.









1. ZAMZAM I DRI Project (MC),DRI plant-capacity of 800,000 T/Y In Operation

2. ZAMZAM II DRI Project (EPC),DRI plant -capacity of 960,000 T/Y In Operation

3. HORMOZGAN DRI Project Engineering 2 X DRI plant-capacity of 2 X 825,000T/Y In Operation
4. Gole-E-Gohar Pelletizing plant (MC),Pelletizing plant -capacity of 5,000,000 T/Y In Operation

5. OXIN Wide Plate Mill (MC),Wide Plate Mill Project-Capacity 1,050,000 T/Y In Operation

6. CHAHAR MAHAL DRI Project (EP),DRI plant -capacity of 800,000 T/Y In Construction

7. SABZEVAR DRI Plant (EP),DRI plant -capacity of 800,000 T/Y In Construction

8. BAFGH DRI plant  (EP),DRI plant -capacity of 800,000 T/Y In Construction

9. MIYANEH Steel making plant (EPC),Steel Making Plant -capacity of 800,000 T/Y In Construction

10. ARDAKAN Direct Reduction Project (EPC),Capacity: 960,000 T/Y In Construction

11. DRI Plant Supervision KARACHI In Operation

12. SOUTH KAVEH STEEL(SKS)(EP),2X DRI PLANT-capacity of 2X928,000T/Y In Operation

13. SABA DRI Project (EP),MEGA DRI plant-capacity of 1,500,000 T/Y In Operation

14. GISD Mega Module GOHAR-GolGohar CDRI/HDRI (EPC),Capacity : 1,760,000 T/Y In Operation

15. SIRJAN Jahan Steel DRI NO.1(EP),DRI plant -capacity of 960000 T/Y Capacity In Operation

16. Sirjan Jahan Steel SMP (EPC),Capacity: 1000,000 T/Y In Construction

17. GISD Mega Module KOWSAR-GolGohar CDRI/HDRI (EPC), Capacity : 2,000,000 T/Y In Construction

18. KSC Consulting Project (MC),Steel Making and Pelletizing In Construction

19. Bardsir DRI Plant (E), In Operation

20. I.A.S.C.O. Consulting Project آدرس : تهران ، شــيخ بهايى شــمالى ، نرســيده به ميدان پيروزان ، 12 مترى ســوم ، شماره 2
تلفن : 88609055-021    فكس : 88609737-021    كدپســتى : 1995873784

Email : info@mmte.ir  Web Site : www.mmte.ir
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DRI Plant Mega Module
DRI Plant Series  600
Pelletizing Plant
Steel Making Plant
Milling Plant

Authorized LICENSEE on MIDREX DRI Plants Technology

2.5–0.5 M-Ton Annually CDRI-HDRI-HBI 

Supper mega module 

Combo mega module

Series 400 & 600 




























