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- مسئولیت مطالب بر عهده نویسندگان آنهاست.

- چیالن افتخار می کند که پذیرای مطلب ارســالی مخاطبش باشــد 
اگرچه نظرات مندرج در این نوشته ها الزاما نظر چیالن نیست

- چیالن در اصالح و ویرایش مطالب آزاد است
- برای آشنایی بیشــتر با نویسندگان مقاالت لطفا مشخصات کامل 

خود را عنوان کنید
- چاپ مطالب و تصاویر این نشریه با ذکر منبع بالمانع است

شماره 61- اردیبهشت و خردادماه 1394- 12000 تومان



جناب آقای مهندس ناصر تقی زاده
انتخاب شایسته شما به عنوان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  تبریک عرض می کنیم. 

تداوم موفیقت های جنابعالی را در رشد و توسعه زنجیره تولید فوالد کشورآرزومندیم.
مجله تخصصی چیالن

 تشکــر
وظیفه خود میدانم بدین وسیله از کلیه فعالین صنعت فوالد کشور که در انتخابات اتاق بازرگانی 
هشــتم افتخار داده و به این جانب و سایر اعضا گروه ائتالف برای فردا رای داده نهایت تشکر و 
امتنان را داشته باشم. امیدوارم در این دوره در سایه رهنمودها و ارشادات مستمر همه همکاران 

در راستای بهبود وضعیت کسب و کار صنف آهن و فوالد گام های موثری برداشته شود.
سیـد بهـادر احرامیـان

جناب آقایان: بهرام سبحانی، بهادر احرامیان، احمد خوروش، محمد اتابک،   
سید حسین احمدی و سیدعلی اصغر ظریف کار فرد

انتخاب و راهیابی شما به اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را تبریک عرض کرده 
و امیدواریم حضور شما در این جایگاه به اعتالء و رفع موانع صنعت فوالد کشور کمک کند.

مجله تخصصی چیالن
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از زمان ورود بخش خصوصی به صنعت فوالد کشور، تحول بسیاری در این عرصه پدید آمده است. 
زمانی که انجمن تولیدکنندگان فوالد به عنوان نماینده بخش خصوصی این صنعت تشکیل شد، 
هنوز تعداد کارخانجات بخش خصوصی به انگشتان دو دست هم نمی رسید اما اکنون با گذشت 
بیش از یک دهه از عمر انجمن قریب به 150 کارخانه فوالدی بخش خصوصی و نیمه دولتی  در 

کشور  فعال است که حدود 130 شرکت از آن ها عضو  این انجمن  می باشند. 
واگذاری واحد های بزرگ فوالد سازی دولتی به بخش خصوصی که در راستای اجرای اصل 44 
قانون اساسی انجام گرفته و توسعه این واحدها توسط مالکین و سرمایه گذاران بخش خصوصی، 
استقبال غیر دولتی ها از  واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی و سرمایه گذاری های جدید بخش 
خصوصی در ایجاد کارخانجات آهن و فوالد و نورد،  اقبال رو به گسترش و حضور پر رنگ بخش 
خصوصی در سرمایه گذاری در جهت توسعه صنعت فوالد را نوید می دهد و با ادامه این روند پیش 
بینی می شــود سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری های جدید برای رسیدن به 55 میلیون تن 

هدف برنامه سند چشم انداز، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی انجام شود.
بدیهی است تداوم حضور سرمایه گذاران خصوصی در این صنعت به میزان توفیق سرمایه گذاری 
های قبلی در بازدهی اقتصادی بستگی دارد. لذا مسئولین و دولتمردان بایستی با اتخاذ تدابیر و 
تصمیمات صحیح و به موقع شــرایطی را فراهم سازند که حداقل اطمینان برای سرمایه گذاری 

فراهم گردد. 
بر اســاس مطالعات کارشناسی انجام شده متاسفانه بهای تمام شده محصوالت وارداتی، به ویژه 
ورق هــای فوالدی، با ارز متقاضی و تعرفه افزایش یافته کنونی، به دلیل کاهش شــدید قیمت 
ها در بازار جهانی هنوز کمتر از بهای تمام شــده واداتی سال 93 است! قیمت سنگ آهن چین 
در فاصلــه ســال های 90 تــا 94 از 160 دالر به 47 دالر در هر تن کاهش پیــدا کرده، این در 
حالی اســت که در بازار داخل قیمت این محصول در همیــن دوره از 78 تومان به 240 تومان 
افزایش یافته اســت. قیمت انرژی و مشــخصا نفت که در قیمت تمام شده فوالد اثر مستقیم و 
قابــل توجــه دارد طی این دوره از 115 دالر در هر بشــکه به 57 دالر رســیده، اما قیمت برق 
و گاز مصرفی واحدهای فوالدی داخلی با افزایش غیر منتظره ای روبه رو شــده اســت. حقوق و  
دستمزد نیروی کار هم مشــمول افزایش 18 تا 22 درصدی شده است. اگر به همه این عوامل، 
مشوق های صادراتی دولت چین به تولیدکننده ها و  سیاست های جدید این کشور برای کاهش 
مالیــات صادرکنندگان و بهره ناچیز وام های تخصیصی به تولیــد را در مقابل نرخ تورم و بهره 
بانکی و ســود مورد انتظار ســرمایه گذار داخلی را اضافه کنیم این ســوال مطرح می شود که 
 واقعا تولیدکننده ایرانی چگونه باید با همتای خارجی خود در شــرایط کامال نابرابر رقابت کند؟ 
به منظور تداوم حمایت دولت از رشد صنعت فوالد، ضروری است که پیشنهادات انجمن در این 

راستا مدنظر قرار گیرد که شامل یکسری اقدامات به شرح ذیل است: 
حذف کامل ارز مبادله ای برای واردات فوالد «
اعمال تعرفه واردات محصوالت فوالدی به صورت پلکانی با شرح )شمش و تختال  «

معادل 20 درصد، ورق گرم 25 درصد، ورق سرد 30 درصد، مقاطع طویل 30 درصد 
و  ورق های پوشش دار 40 درصد(

تعدیل قیمت سنگ آهن هم راستا با تغییرات و کاهش آن در جهان «
 کاهش هزینه های مرتبط با حامل های انرژی «
 اعمــال اســتانداردهای اجباری محصــوالت وارداتی در راســتای حفظ حقوق  «

مصرف کنندگان و رعایت مسائل ایمنی
پیش  بینی مشوق های صادراتی «
ارائه تسهیالت کوتاه مدت صادراتی )وام ارزی برای فروش مدت دار محصوالت( «

سرمقاله

پیشنهادات انجمن به دولت برای 
بالندگی صنعت فوالد

  دکتر بهرام سبحانی
مدیر عامل مجتمع فوالد مبارکه 
اصفهان و 
رئیس هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران





شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
آگهی فروش کالف گرم زیر 3 میلیمتر

بدینوسیله به اطالع کلیه تولیدکنندگان لوله و پروفیل و صاحبان صنایع 
مصرف کننده ورق های فوالدی میرســاند، شــرکت فوالدمبارکه 
اصفهان در راســتای حمایت از صنایع پایین دستی، پاسخگویی به 
نیاز تولیدکنندگان داخلی، جلوگیری از خروج منابع ارزی کشور 
و اســتفاده حداکثری از توان تولید داخل تمهیداتی بعمل آورده تا 
ورقهای فوالدی گرم نوردیده با ضخامت کمتر از 3 میلیمتر مورد نیاز 

صنایع را تولید و به شرکت های تولیدی واجد شرایط تحویل دهد.
 لذا مصرف کنندگان این محصوالت میتوانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و نحوه دریافت کاال از طریق تماس با مدیریت فروش داخلی 
فوالد مبارکه و شماره تلفنهای 03152733957– 03152733358 – 

03152733002 – 03152733984 اقدام نمایند. 

معاونت فروش و بازاریابی 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
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 شرکت سلیم صنعت سپاهان

 تولیـد و بازرگانی انواع مواد نسـوز کارخانجات فوالد
      ISO    -ISO     -OHSAS دارای گواهینامه

 

در راستای تحقق کار و تولید ملی موفق به تولید  شرکت سلیم صنعت سپاهان 
انواع مواد نسوز از جمله ماسه مجرای پاتیل، مالت سبز کرومیتی، نازل تاندیش و... 
با کیفیت های بسیار عالی و بهتر از مشابه خارجی  شده است و به کارخانجات تولید 

ن عرصه گردیده فوالد داخل و خارج از کشور ارسال و باعث جلب رضایت مدیران ای
است. این شرکت به عنوان نماینده انحصاری چند شرکت معتبر تولید فرآورده های 

می باشد و اقالم نسوز وارداتی با کیفیت باال و بر اساس  در هند و چیننسوز 
این  درخواست و نقشه مشتری در اختیار تولید کنندگان محترم قرار می دهد.

واع مواد نسوز و قطعات یدکی مورد نیاز صنعت شرکت آمادگی خود را جهت تامین ان
 فوالد خصوصاً در بخش ریخته گری مداوم را اعالم می دارد.

 برخی اقالم قابل تأمین: 
 در سایز های مختلف ٪57٪_57 ٪_57نازل تاندیش قندانی با زیرکونیای  *
 % در سایزهای مختلف57نازل تاندیش استکانی هندی با زیرکونیای  *
 ( NFC)ماسه کرومیتی مسدود کننده مجرای پاتیل  *
    (GREEN MORTAR)مالت سبز کرومیتی مصرفی در سیستم دریچه کشویی  *

 (CASTING POWDER)پودر قالب ریخته گری  *
 جرم های ریختنی با درصدهای مختلف آلومیناجرم روکش تاندیش و  *
 انواع تیوب مسی بر اساس نقشه مشتری *
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نقطه نظر

در حال حاضر امکان تولید بسیاری از محصوالت فوالدی در کشور 
وجود دارد ولی مشکالتی مانند تأمین نقدینگی و یا عدم تأمین به 
موقع مواد اولیه باعث شده تا برخی محصوالت به تولید نرسند و 

یا به دلیل غیر اقتصادی بودن، تولیدشان متوقف شود. همچنین 
سازمان های دولتی مانند بیمه،  امور مالیاتی و سیستم بانکی فشار 
زیادی را بر تولیدکنندگان وارد می کنند. از سوی دیگر، بخش زیادی 
و  می شود  وارد  کشور  به  دامپینگ  طریق  از  فوالدی  ورق های  از 
تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار می دهد که توجه ویژه به 
تولید داخل می تواند این مشکل را حل کند. به نظر من اگر طی چند 
سال گذشته ارزی که بابت واردات محصوالت فوالدی هزینه شد، 
به تأمین مواد اولیه کارخانه ها و تولید کاالی نهایی اختصاص پیدا 
می کرد، امروز از واردات فوالد بی نیاز بودیم و اگر نقدینگی ارزی و 
ریالی مورد نیاز واحدهای فوالدی تأمین شود، امکان تولید ورق های 

فوالدی با سایزهای مختلف و تأمین نیاز داخل فراهم می گردد.

فعالیت  و  است  اقتصادی  فعالیت  رکود،  از  خروج  برای  اول  گام 
اقتصادی هم به معنای سرمایه گذاری  داخلی و خارجی یا دولتی 
است. با توجه به بحث های خصوصی سازی، دولت نمی تواند در این 
فعالیت اقتصادی سهیم باشد و تنها می تواند حمایت ها یا تسهیالت 
مناسب ارائه دهد. در واقع این حمایت های دولت می تواند توسعه 

بنابراین  باشد.  تولیدی در کشور  و واحدهای  بخش صنعت فوالد 
حمایت های دولت در تسهیل بخشی مسیر کسب و کار و حذف قواعد 
و قوانین مزاحم و در کنار آن ارائه تسهیالت دولتی با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی می تواند بهترین راهکار برای خروج از رکود اقتصادی 
در صنعت فوالد باشد. البته توافقات سیاسی صورت گرفته هم بسیار 
امیدوار کننده است و قطعیت آن می تواند باعث سرمایه گذاری های 
بیشتر در صنایع زیربنایی مانند فوالد باشد. یک نکته مهم دیگر اینکه 
تفاهمات صورت گرفته و گشایش های احتمالی آتی نباید باعث هجوم 
محصوالت خارجی به کشور شود. در این خصوص باید دقت کرد که 
تعرفه ها نتوانسته اند بازدارندگی داشته باشد. وقتی با کاهش قیمت 30 
تا 35 درصدی فوالد در جهان مواجه شویم، تعرفه های 10 درصدی 
مطمئنا جوابگو نیستند و حتما باید تعرفه ها افزایش پیدا کند تا 
تولیدکننده های داخلی بتوانند با حاشیه امن تری به فعالیت بپردازند.

یکـی از مشـکالت موجـود در اقتصـاد مـا دولتـی بـودن واحدهای 
بـزرگ اسـت و شـاهد بودیـم کـه در دولـت قبلـی بـا صـدور یـک 

دسـتور، نیـروی انسـانی یک مرتبه دو برابر شـد. بـرای مثال نیروی 
کار در فـوالد مبارکـه یکبـاره از 8 هـزار نفر به 16 هـزار نفر افزایش 
یافـت. این در حالی اسـت کـه با وضع موجود حتما باید به مسـئله 
بهـره وری توجـه ویـژه شـود و البته  به مـواردی مثل مزیـت انرژی 
گاز در صنعـت فـوالد هـم باید دقت نظر بیشـتری داشـته باشـیم.

همچنیـن به نظر مـن نقش حاکمیتی، نظارتـی و هماهنگی که در 
همـه دولـت هـا در ایمیـدرو بـود و در دولـت قبل محو شـد باید به 

ایمیدرو بازگردانده شـود.

فشار های فزاینده بر تولید ملی فوالد

راهکارهای خروج صنعت فوالد از رکود

توجه به بایدهای صنعت فوالد ایران

محمدرضا رحیمی زاده 
مدیر عامل مجتمع فرآیند فوالد پایدار

مرتضی آقاجانی 
 مدیر عامل فوالد هرمزگان

محمود اسالمیان 
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران
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از نـگاه کلـی افزایـش صـادرات غیر نفتی کشـور نه تنها یـک اقدام 
شایسـته تلقی می شـود بلکه یک شـاخص مهم برای نشـان دادن 
رشـد و رونق اقتصادی و نشـانه موفقیت دولت محسـوب می گردد. 
امـا ایـن موضوع در خصوص شـمش فـوالدی جنبه هـای متفاوتی 
دارد. عـده ای بـر ایـن باورنـد کـه صـادرات فوالد خـام باعث مثبت 
شـدن تراز تجاری فوالد، ارز آوری بیشـتر و البته تقویت دیپلماسـی 
تجـاری صنعتـی کشـور مـی شـود. برخی افـراد هـم عقیـده دارند 
صـادرات شـمش فـوالدی در کنـار مزایای خـود، معایبی هـم دارد 
کـه بایـد بـه آن توجه ویـژه داشـت از جمله اینکه صادرات شـمش 

بـه خارج از کشـور موجب پیشـی گرفتن تقاضـای آن بر عرضه می 
شـود و ایـن مسـئله افزایش قیمت شـمش یا حداقـل جلوگیری از 

کاهـش قیمـت آن را به دنبال خواهد داشـت.
در این زمینه پاسخ به دو سوال حائز اهمیت است:

اوال سیاسـت همه کشـورهای دنیا در همه محصوالت اسـتراتژیک، 
اولویـت دادن بـه تامین نیاز داخلـی در مقابل صادرات اسـت. آیا در 
شـرایط کنونـی کـه کارخانجات نـورد کشـور یکی پـس از دیگری 
مجبـور به تعطیلی یا کاهش تولید می شـوند، شـرکت هـای صادر 

کننده شـمش فـوالدی ایـن اولویت را رعایـت می کنند؟
ثانیـا بایـد دید صادرات شـمش فـوالدی به چه قیمتـی صورت می 
پذیـرد؟ معـادل قیمـت فـروش داخلـی آن یـا کمتـر؟ اگر شـمش 
فـوالدی بـه بهایـی کمتـر از قیمت فـروش داخلـی آن صادر شـود، 
آیـا ایـن به معنی اجحـاف در حق مصرف کنندگان داخلی شـمش 

یعنـی کارخانجات نوردی کشـور نیسـت؟

لزوم توجه صادرکنندگان شمش به 
نیاز صنایع مصرف کننده داخلی

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

بـر اسـاس سـند چشـم انـداز کشـور در افـق 1404، صـادرات 20 
میلیـون تنـی فـوالد هدف گذاری شـده اسـت. بـرای تحقق چنین 
هدفـی قطعـا از نظـر احداث اسـکله های تخصصی و سـایر امکانات 

حمـل و نقـل ریلـی و دریایی به توسـعه جـدی نیـاز داریم. 
در برخی موارد، یک سـرمایه گذاری حداقلی کارشناسـی شـده هم 

می تواند بسـیار موثر باشـد. 
بـه طـور مثـال  در بخـش ریلی بیشـتر از آنکه بخواهیـم خطوط را 
افزایـش دهیـم، باید نسـبت به دو خطه کـردن آنها اقدام شـود زیرا 
در برخـی نقـاط چنانچـه 20 درصد شـبکه دو خطه شـود، موجب 

ظرفیـت دو تا سـه برابری خواهد شـد.
امـا یـک نکته مهـم دیگر در این خصـوص، ظرفیـت صادراتی فوالد 
ایـران اسـت. بـر اسـاس بـرآورد متـال بولتـن، بـا در نظـر گرفتـن 
وضعیـت بازارهـای صادراتـی ایـران، ظرفیـت صـادرات فـوالد خام 
کشـور بیشـتر از 6 میلیـون تـن نخواهـد بـود. بنابراین بـا توجه به 
طـرح هـای در حـال احداث در صنایع باالدسـتی زنجیره فـوالد، در 

سـال های آینده بخشـی از هدف صادراتی 20 میلیون تنی کشـور 
بایـد در طـول زنجیـره و توسـط کاالهایـی ماننـد آهن اسـفنجی و 

گندلـه محقـق گردد.
ایـن مهـم با مزیت های نسـبی کشـور نیـز همخوانـی دارد چنانکه 
دو مزیـت نسـبی اصلـی ایـران در صنعـت فوالد یعنی گاز و سـنگ 
آهـن، بیشـترین مصـرف خـود را تـا مرحلـه تولیدآهـن اسـفنجی 
دارنـد. از سـوی دیگـر وجود بازار مصرفی بزرگـی همچون ترکیه در 
همسـایگی کشـور، اهمیت این مسـئله را مضاعف می نماید. تولید 

فـوالد در ترکیـه متکـی بـه آهن قراضه اسـت. 
ترکیـه بـا تولیـد سـاالنه 36 میلیون تـن فوالد بـه حجـم باالیی از 
قراضـه نیـاز دارد و در سـال گذشـته حـدود 26 میلیـون تن قراضه 
وارد کـرده اسـت کـه آهـن اسـفنجی می توانـد جایگزینـی بـرای 

قراضـه در صنعـت فـوالد این کشـور باشـد.
البتـه از ایـن موضـوع نیـز نباید غافل شـد که ایـران بـرای صادرات 
آهـن اسـفنجی نیازمنـد گندله اسـت. نمی توان بـا گندلـه وارداتی 

وارد بـازار ترکیه شـد. 
در واقـع واردات گندلـه، انتقـال آن به واحدهای احیـاء و تولید آهن 
اسـفنجی و سـپس صـادرات آن بـه ترکیه صرفـه اقتصادی نـدارد. 
بنابرایـن  در صورتی که ظرفیت گندله سـازی در ایـران افزایش یابد 
می تـوان بـه تدریـج صـادرات 20 میلیون تنـی در زنجیره فـوالد را 

ساخت. محقق 

بخشی از صادرات کشور باید در طول 
زنجیره فوالد تعریف شود

سید رسول خلیفه سلطانی
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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رويداد

به گزارش چیالن، محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در حاشیه امضای قرارداد فوالد سه میلیون تنی مکران در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جهت حمایت از تولید، تعرفه 
فوالد افزایش یافت. اما آنچه مطرح می شود مشکالت جهانی 
است زیرا قیمت فوالد نیز مانند سایر کاال ها در یک دوره 8 تا 10 
ساله به صورت سینوسی افزایش خواهد یافت اما در شرایط فعلی 
ما در حداقل قیمت ها هستیم و خود به خود قیمت های جهانی 
افت داشته و ربطی به داخل کشور ندارد و ما نیز به منظور صادرات 
و واردات تابع قیمت های جهانی هستیم ولی مشکلی از این جهت 
نیست ضمناً ارز واردات بخشی از مصنوعات فوالدی که از خارج 
می آمد از مبادله ای تبدیل به ارز متقاضی کردیم که خود به خود 

25 درصد اثر قیمتی به نفع تولیدکننده داشت.
و  استان سیستان  به  رئیس جمهور  با سفر  افزود:  زاده  نعمت 
بلوچستان دو پروژه عمده در بخش صنعت به تایید رسید تا 
سازمان های توسعه ای بتوانند همراه با بخش خصوصی این طرح 
ها را اجرا کنند. یکی از این طرح ها احداث یک مجتمع بزرگ 
فوالد در منطقه آزاد چابهار بود. این قرارداد با همکاری شرکت 
فوالد مکران و منطقه آزاد چابهار و یک پیمانکار ایرانی به نام 
ایریتک که در امر احداث سازه های فوالدی سابقه طوالنی دارد 
به امضا رسید. این قرارداد به مبلغ 130 میلیون یورو اعم از بخش 
ارزی و ریالی است و طرفین متعهد شدند تا بخشی را از طریق 
صندوق توسعه ملی و بخشی را خودشان تامین کنند و ما هم قول 

گشایش را به آن ها داده ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
بهای فوالد در حداقل قرار دارد

کمیسیون عمران مجلس با انتشار گزارشی از عملکرد وزارت راه در زمینه 
اتمام پروژه های مسکن مهر به شدت انتقاد کرد و ادامه سیاست های 
موجود را موجب افزایش شدید قیمت مسکن و ورشکستگی صنایع 
فوالد و سیمان خواند. به گزارش خبرنگار »چیالن«، سیدمهدی هاشمی 
رئیس کمیسیون عمران مجلس در این گزارش از سیاست  های وزارت 
راه و شهرسازی در حوزه مسکن به شدت انتقاد شده است و از عملی 
نشدن وعده های وزیر مبنی بر اتمام پروژه مسکن مهر ابراز گالیه کرد.  
طبق این گزارش، در بخشــی از این گزارش چنین آمده است: رکود 
موجود در بخش مســکن و کاهش شدید پروانه های ساختمانی طی 
دو سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد تا طی سال های 
آتی میان عرضه و تقاضا شکاف جدی  به وجود آید. این رکود، صنایع 
مرتبط با مســکن و اقتصاد ملی را نیز متأثر کرده است. به نحوی که 
شاخص گروه فوالد در بورس تهران، برای اولین بار طی سال های اخیر، 
در ســال 93 روند نزولی به خود گرفته و با سرعتی بیشتر از شاخص 
کل بورس کاهش یافته است. در سال 92 تولید سیمان و محصوالت 
فوالدی در کشــور برای اولین بار طی حداقل 10 سال اخیر با کاهش 

مواجه شده است.

انتقاد شدید کمیسیون عمران مجلس از آخوندی:
ورشکستگی صنعت فوالد با روند کنونی

وزیر صنعت، معدن، تجارت با حضور در محل کارخانه فوالد گلستان در منطقه شهرک هزار هکتاری اترک از کلنگ زنی این کارخانه امتناع کرد.
به گزارش چیالن، محمدرضا نعمت زاده افزود: به علت آماده نبودن زیرســاخت الزم لزومی برای کلنگ زنی نمی بینم. وی گفت: هر زمانی که 

مقدمات کار آماده باشد بنده در هر شرایطی باشم برای مراسم کلنگ زنی به استان گلستان خواهم آمد.
این کارخانه فوالد با مشارکت سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران و بخش خصوصی احداث می شود و قرار است مواد معدنی 

آن از طریق خط ریلی از کشور قزاقستان تامین شود.
به گزارش ماین نیوز، طی سال های گذشته همواره کارشناسان از اجرای پروژه های فوالدی غیراقتصادی در استانهای مختلف به شدت انتقاد کرده 
و خواستار لغو اجرا این پروژه ها شده بودند. از جمله این طرح ها می توان به هفت طرح فوالدی اشاره کرد که به اذعان بسیاری از کارشناسان صرفا 

به دالیل اجتماعی از جمله اشتغا  ل زایی کلنگ آنها بر زمین خورده و مشخص نیست این طرح ها بعد از بهره برداری اقتصادی باشند.

وزیر صنعت از کلنگ زنی فوالد گلستان 
خودداری کرد
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رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان گفت: 5 هزار و 500 
میلیارد تومان پروژه فوالدی طی سال جاری در استان افتتاح می شود.
محمود سلطانی زاده با اشاره به تهیه نقشه راه معدنی استان کرمان 
افزود: در حوزه معادن، واحدهای کوچکی در استان کرمان وجود دارند 
که توســعه آنها مقرون به صرفه نیست و باید به سمت معادن بزرگ 
مقیــاس برویم. وی ادامه داد: 33 هزار کیلومتر مربع پهنه معدنی در 
استان کرمان شناسایی و 50 درصد آنها وارد مرحله مزایده شده اند و 

شرکت های بزرگ نیز در این مزایده ها شرکت دارند.
سلطانی زاده تصریح کرد: 37 هزار میلیارد تومان پروژه در بخش فوالد 
کرمان در حال انجام اســت که امسال 5 هزار و 500 میلیارد تومان 

افتتاح و 4 هزار نفر مشغول به کار می شوند.

افتتاح 5500 میلیارد تومان پروژه فوالدی 
در کرمان

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن گفت: با توجه به کاهش 35 درصدی 
قیمت فوالد از سال گذشته و کم بودن مصرف داخلی تولیدات آهن و 
فوالد، این محصوالت در انبارها رسوب کرده است. به گزارش چیالن، 
محمد آزاد اظهار کرد: با ادامه وضعیت فعلی، روز به روز فعالیت در 
این صنف سخت تر می شود و در حال حاضر کارخانه های ما با نیمی 
از ظرفیت خود فعالیت می کنند و می توان گفت که بخش زیادی از 
ظرفیت ها بدون استفاده مانده است. وی گفت: با رونق ساخت و سازها 
و افزایش تقاضا و فعالیت انبوه سازان شاهد رونق در بازار خواهیم بود. 
وی افزود: نقدینگی در بازار نیست و به دلیل رکود در بخش مسکن و 

کاهش قیمت ها مردم دست از ساخت و ساز کشیده اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن:
رسوب آهن و فوالد در انبارها

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: در سال گذشته فوالد مبارکه توانست با صادرات 1.5 میلیون تن انواع ورق بالغ بر 700 میلیون دالر آورده ارزی 
به همراه داشته باشد.

بهرام سبحانی در دیدار با مدیرکل صداوسیما مرکز اصفهان با اشاره به توانمندی های هلدینگ فوالد مبارکه اظهار کرد: گروه فوالد مبارکه بالغ بر 50 
شرکت است که فوالد مبارکه در آنها دارای سهام است و توانسته با مدیریت بهینه به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.

وی تنوع محصوالت فوالد مبارکه را همراه با اقبال عمومی خریداران داخلی و خارجی دانست و افزود: خوشبختانه کیفیت ورق های تولیدی فوالد مبارکه 
سبب شده تا نه تنها بازارهای داخلی پوشش داده شود بلکه خریداران خارجی نیز روی خوش به محصوالت فوالد مبارکه نشان دهند تا جایی که در 

سال گذشته فوالد مبارکه توانست با صادرات 1.5 میلیون تن انواع ورق بالغ بر 700 میلیون دالر آورده ارزی به همراه داشته باشد.
سبحانی اضافه کرد: با تامین زیربناها و زیرساخت های این زنجیره و با توجه به اینکه برای تولید یک تن فوالد نیاز به جابه جایی 4 تن مواد است، می توان 

دریافت که برای تامین 4 تن مواد مباحث تامین انرژی، حمل و نقل و تمامی نیازهای تولید باید مهیا باشد تا این مهم به وقوع بپیوندد.

ارزآوری 700 میلیــون دالری صادرات ورق 
فوالد مبارکه

جایگاه جهانی تولید ایران در چهار محصول استراتژیک صنعتی )فوالد 
خام، ســیمان، سنگ آهن و آلومینیوم( در فاصله سال های 2010 تا 
2014 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم شد. بر این اساس 
سیمان باالترین جایگاه را در بین تولیدات صنایع معدنی ایران در جهان 
دارد به طوری که کشورمان در تولید این ماده در رتبه چهارم ایستاد. 
همچنین ایران در تولید سنگ آهن و فوالد به ترتیب در جایگاه نهم و 
چهاردهم قرار گرفت. به گزارش چیالن،  طبق آمار منتشر شده از سوی 
این وزارتخانه در سال گذشته میالدی تولید فوالد خام در کشور رشدی 
7/ 5 درصدی نسبت به سال ماقبل آن را تجربه کرد، اما تولید سنگ 
آهن- به ســبب افت تقاضای داخلی و خارجی- طی این مدت روند 
نزولی داشته به طوری که در سال 2014 برای این محصول صنعتی 

رشد منفی 10 درصدی ثبت شده است. 

رتبه چهاردهم ایران در تولید فوالد جهان
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کنسرسیومی متشکل از فوالدسازان هندی به رهبری SAIL با ابراز تردید نسبت به امکان سنجی اقتصادی و فنی پروژه فوالد، نیرو و معدنکاری 
در افغانستان و با اشاره به نگرانی های امنیتی، این پروژه 10.8 میلیارد دالری را لغو کردند. به گزارش چیالن، گروهی از مقامات وزارتخانه های 
هند در آخرین نشست خود به این نتیجه رسیدند که بهتر است این پروژه دنبال نشود. در حالی که عده ای از کارشناسان نزدیکی محمد غنی، 
رییس جمهور افغانستان به پاکستان را علت این اقدام می دانند منابع آگاه اظهار کرده اند این طرح در چهار سال گذشته هرگز پیشرفتی نداشته 
است. با این همه شرکت های هندی در ابتدا نسبت به این پروژه بسیار خوش بین بودند. کنسرسیوم سنگ آهن و فوالد افغانستان سه معدن 
 JSW Steel، JSPL، سنگ آهن عیار باال با ذخایری به میزان 1.28 میلیارد تن داشت. این کنسرسیوم که متشکل از هفت عضو از جمله
NMDC و RINL بود، طرحی را برای ساخت چند مرحله ای یک کارخانه فوالد به ظرفیت 6.12 میلیون تن، یک نیروگاه 800 مگاواتی و ایجاد 
زیرساخت برای توسعه معدن و زیرساخت های ضروری دیگر با سرمایه ای به ارزش 10.8 میلیارد دالر در مدت 11 تا 15 سال طرح کرد. اما 
امیدها در پی نگرانی های امنیتی که با حمله به یک هواپیمای اسپایس جت در فرودگاه کابل، حمله به کنسولگری هند در هرات و حمله به 
خودروی سفارت انگلیس در کابل به وجود آمد به دغدغه تبدیل شد و به منظور کاهش آسیب پذیری این پروژه، میزان سرمایه گذاری 75 
درصد کاهش یافت و به 2.9 میلیارد دالر برای یک کارخانه فوالد 1.25 میلیون تنی، نیروگاه 120 مگاواتی و ایجاد زیرساخت الزم تنزل یافت.
به گفته یک منبع آگاه، آنچه تیر خالص را به این پروژه زد، نگرانی اعضای کنسرسیوم نسبت به مشکالت فنی در نبود ارتباط جاده ای برای 

واردات کارخانه و ماشین آالت و تخلیه محصوالت نهایی بود.

هندی ها قید پــروژه 11 میلیــارد دالری 
فوالدسازی در افغانستان را زدند

به گزارش چیالن، در میان تولیدکنندگان فوالدخام جهان کشور چین 
رتبه نخست را در اختیار دارد. برای این کشور سهم 3/ 50 درصدی از 
تولید فوالد خام جهان در سال گذشته میالدی به ثبت رسیده و با این 
شرایط می توان گفت نیمی از بازار جهانی را در اختیار دارد. جایگاه دوم 
با اختالف بسیار زیاد نسبت به چین به ژاپن اختصاص دارد به طوری 
که سهم این کشور در تولید جهانی فوالد خام در سال 2014 برابر با 8/ 
6 درصد بوده است. اما آمریکا با سهمی 4/ 5 درصدی رتبه سوم تولید 
فوالد خام را در سال گذشته میالدی از آن خود کرد. سهم ایران نیز در 
سال گذشته میالدی برابر با یک درصد بوده و با این شرایط ایران در 
این سال رتبه چهاردهم را از آن خود کرد. ایران در سال 2010 رشد 
10درصدی، در سال 2011 رشد 7/ 8 درصدی، در سال 2012 رشد 
2/ 11 درصدی در سال 2013 رشد 4/ 6 درصدی و در سال 2014 

رشد 7/ 5 درصدی را در تولید فوالد خام ثبت کرده است.

برترین های فوالدی در سال 2014
انجمن آهن و فوالد چین و چندین شــرکای صنعتی با مشارکت 
یکدیگر مرکز تحقیقات تجــارت الکترونیک فوالد ایجاد کرده اند 
و امیدوارند که با بازســازی و بهینه سازی صنعت فوالد از بحران 
بازار رهایی یابد. به گزارش چیالن، این مرکز تحقیقاتی را انستیتو 
برنامــه ریزی و تحقیقات صنعت متالوژی چیــن راه اندازی کرده 
است. تحقیقات اولیه برای شرکت های فوالدسازی استفاده از مسیر 
تجارت الکترونیک بوده و نیز پیشنهاداتی را به سیاست گذاران ارائه 
می دهد تا این صنعت بتواند یک روش سالم و قانونمندی را اتخاذ 
کند. طبق اطالعات صنعتی در حال حاضر حدود 178 بازار تجارت 
الکترونیک در چین فعال هســتند که بالغ بر 27.6 درصد از بازار 
های تجاری کاالیی برخط ) آنالین( داخلی را در بر می گیرد. سال 
گذشته گزارش شد که بازارهای تجارت الکترونیک در مجموع بیش 
از 60 میلیون تن فوالد داد و ستد کرده اند که ارزش آن به 32.34 
میلیارد دالر می رســد و بیــش از 10 درصد کل تجارت فوالد در 
این کشــور را پوشش می دهد. یکی از بزرگترین بازارهای تجارت 
الکترونیک فوالد چین Zhoogong.com است که ماهانه 40 
هــزار کاربر فعال دارد که پایگاه اطالعاتی عظیمی را ایجاد کرده و 
می تواند توسط سایر شرکت های فوالدسازی استفاده شود. هزینه 
تدارکاتی تجارت فوالد در چین بســیار باالتر از سایر کشورهاست. 
این بازار در حد قابل توجهی از هزینه های تدارکاتی تجارت فوالد 
با حذف لینک ها یا واسطه ها می کاهد. سکوها یا بازارهای تجاری 
فوق الذکــر به طور میانگین ماهانه حدود 3 میلیون تن فوالد داد و 
ستد می کنند. عالوه بر این این بازارها خدمات انبارداری فرایندی و 
تدارکاتی معتبری را نیز به تجار کوچک فوالد ارائه می دهند تا آنان 

بتوانند در این بازار راکد به فعالیت خود ادامه دهند.

گزارشی از بازار تجارت الکترونیک فوالد در چین
راه حل چینی خروج از بحران فوالد با دنیای مجازی
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پس از اینکه انجمن مطلع شد که طرحی برای فروش برق در بورس انرژی 
به صنایع مصرف کننده باالی 5 مگاوات برای طرح در جلسه هیئت محترم 
وزیران در حال بررسی است، طی مکاتبه ای با مدیر کل دفتر صنایع معدنی 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت ضمن اعالم مخالفــت جدی با این اقدام، 
نســبت به افزایش بهای تمام شــده تولید فوالد در اثر اجرایی شدن طرح 
مذکور هشدار داد. انجمن در نامه مذکور اعالم کرده که فروش برق از طریق 
بورس انرژی به مصرف کنندگان آن از جمله کارخانجات ذوب فوالد کشور، 
افزایش قیمت برق و بالتبع افزایش شدید بهای تمام شده تولید فوالد را به 
دنبال خواهد داشــت که با توجه به کمبود تقاضا و رکود سالهای اخیر در 
بازار فوالد، تولیدکنندگان فوالد قادر به افزایش قیمت فروش خود نبوده و 
مجبور به تعطیلی و ورشکستگی خواهند شد. همچنین در مکاتبه انجمن 
ضمن اشاره به الزامات ایجاد بازار رقابتی برای فروش برق، بیان شده است که 
سهم قیمت برق در هزینه تبدیل مواد اولیه به فوالد خام توسط واحدهای 
تولیدکننده فوالد که عموماً از کوره قوس الکتریک استفاده مینمایند، به طور 
میانگیـن در حدود 6/5 درصد میباشد که با توجه به متوسط حاشیه سود 
2 تا 3 درصدی واحدهای ذوب عددی بســیار قابل مالحظه است. در این 
مکاتبه به خطر کاهش صادرات محصوالت فوالدی در اثر اجرای این طرح 
نیز اشاره شده و با تشــریح وضعیت بازارهای جهانی فوالد، تاکید گردیده 
اســت که هرگونه افزایش قیمت انرژی برای واحدهای تولیدکننده فوالد، 
سبب افزایش بهای تمام شده صادرات محصوالت فوالدی خواهد شد و در 
بازار نابرابر فوالد منطقه، سهم ایران از صادرات محصوالت فوالدی را به شدت 

کاهش خواهد داد.

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.

ادامه تالش های انجمن برای اصالح تعرفه واردات فوالد در سال 94
همان گونه که در شماره پیشین نشریه 
چیالن به اطالع مخاطبان گرامی رسید، 
در سال 93 با تالش و پیگیری مستمر 
از  مبادالتی  ارز  حذف  بر  عالوه  انجمن، 
محصوالت  از  ای  عمده  بخش  واردات 
کشور،  داخل  در  تولید  قابل  فوالدی 
و  شمش  واردات  تعرفه  خوشبختانه 
 20 و   15  ،10 به  فوالدی  محصوالت 
در  متاسفانه  اما  یافت.  افزایش  درصد 
روزهای پایانی سال گذشته با دستور وزیر 
محترم صنعت، معدن و تجارت، مجموع 
بازرگانی چندین  حقوق گمرکی و سود 
ردیف تعرفه که به طور مشخص در داخل 
از 15 درصد به  کشور تولید می شوند، 
10 درصد کاهش یافت که از آن جمله 

می توان به ورق های گالوانیزه، قلع اندود، 
رنگی و همچنین بخشی از ورق های سرد 
زیر 3 میلیمتر اشاره کرد. این در حالی 
است که در دستور مذکور تعرفه واردات 
ورق گرم زیر 3 میلیمتر یعنی مواد اولیه 
این محصوالت از 4 به 15 درصد افزایش 
یافته است! پس از اطالع انجمن از دستور 
یاد شده، انجمن طی مکاتبه ای مراتب 

اعتراض خود به این اقدام را اعالم کرد. 
مطابق   « است:  آمده  نامه  این  در 
مکاتبات قبلی این انجمن و صورتجلسات 
کشور،  فوالدی  ورق های  تولیدکنندگان 
نه تنها هیچ گونه محدودیتی در تأمین 
روغنی،  ورقهای  انواع  داخلی  تقاضای 
توسط  اندود  قلع  و  رنگی  گالوانیزه، 

واحدهای تولیدی داخلی وجود ندارد بلکه 
تقاضا،  بر  عرضه  ظرفیت  مازاد  دلیل  به 
تولیدکنندگان این محصوالت با نیمی از 
بر  ظرفیت خود فعالیت می کنند. عالوه 
این، تغییرات اخیر کامالً با قاعده پلکانی 
تعیین سود بازرگانی ) با توجه به جایگاه 
به  اولیه و محصوالت( منافات دارد  مواد 
طوری که مجموع حقوق گمرکی و سود 
بازرگانی محصوالت تخت فوالدی کمتر از 

مواد اولیه آنها شده است.«
ارز  فوق خواستار حذف  نامه  در  انجمن 
فوالدی  اقالم  کلیه  واردات  از  مبادالتی 
و افزایش مجموع حقوق گمرکی و سود 
بازرگانی ورق های سرد، گالوانیزه، رنگی و 

قلع اندود به 20 درصد شده است.

اعتراض انجمن نســبت به طرح فروش برق در 
بورس انرژی

جلسه هم اندیشی انجمن 
و ایمیدرو

به دنبال دعوت دکتر کرباسیان، رئیس هیئت عامل 
ایمیدرو از انجمن برای حضور در جلسه هم اندیشی 
پیرامون مسائل بازار و صنعت فوالد، اعضای هیئت 
مدیره و دبیر انجمن در این جلسه شرکت کردند. 
در این جلســه که مدیران و معاونین ایمیدرو نیز 
حضور داشتند، اقدامات و برنامه های ایمیدرو برای 
رفع موانع و مشکالت صنعت فوالد اعالم شد که 
از آن جمله می توان به طرح جامع فوالد و نتایج 
حاصل از آن به ویژه در زمینه اکتشاف و استخراج 
اشاره کرد. همچنین در این جلسه، رئیس هیئت 
مدیره انجمن گزارش مصوری از مقایسه وضعیت 
صنعت فوالد ایران و کشورهایی نظیر چین ارائه 
داد و اعالم نمود که در خصوص ورق های فوالدی، 
حتی با تعرفه جدید و ارز متقاضی، بهای تمام شده 
واردات به مراتب کمتر از ســال 93 اســت که با 
توجه به روند کاهشی قیمت های جهانی، همین 
مسئله به زودی برای شمش و مقاطع طویل نیز 
اتفاق می افتد که می بایست دولت با حمایت ویژه 
خود، تعرفه واردات شمش و محصوالت فوالدی 
را مجددا افزایش دهد. در این جلســه همچنین 
بر لزوم تولید و توسعه فوالدهای کیفی، برقراری 
مشوق های صادراتی و نسبتهای قیمتی عادالنه در 

زنجیره فوالد تاکید شد.
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پیگیری انجمن برای اجرای نسبتهای قیمتی عادالنه در زنجیره فوالد

 اعالم نظر انجمن در خصوص سهمیه بندی آهن اسفنجی

یکی از اقدامات ســال 93 انجمن، تالش 
برای اختصاص بهینه سهمیه بندی های 
آهن اسفنجی ابالغ شده از وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت بود اما بــا توجه به عدم 
تناسب قیمتی بین آهن اسفنجی و شمش 
فوالدی و اعتراضات متعدد شرکتهای ذوب 
فوالد عضو انجمن نسبت به این مسئله و 
همچنین جلســات و مکاتبات انجمن در 
همین خصوص، انجمن در ســال 94 در 
پاسخ به مکاتبه دفتر صنایع معدنی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت بــرای دریافت 
لیست ســهمیه های پیشنهادی انجمن، 
پس از برگزاری جلسه هماهنگی با مصرف 
کنندگان عمده آهن اســفنجی در کشور 
اعالم نمود که اگر نســبت قیمتی حاصله 
در مطالعات انجمن مورد تأیید قرار گرفته 
و اعمال شــود، چیزی در حدود 3 میلیون 
تن آهن اسفنجی برای تولید سالیانه حدود 
3/8 میلیون تن فوالد خام توســط بخش 

خصوصی امکان جذب دارد اگر چه استعالم 
بعمل آمــده از واحدهای تولیدی حاکی از 
ارقــام جذب باالتر از 4 میلیون تن نیز می 
باشــد. لیکن چنانچه نســبتهای قیمتی 
موجود حاکم باشد، بیش از 500 هزار تن 
تقاضای خرید سالیانه توسط کارخانجات 
ذوب فوالد بخش خصوصی متصور نخواهد 
بود )همچنانکه عدم تناسب صحیح قیمتی 
بین آهن اسفنجی و شــمش فوالدی در 
ماههای پایانی سال 1393 منجر به عدم 
صرفه اقتصادی خرید آهن اسفنجی و دپوی 
این ماده اولیه در کارخانجات تولیدکننده 
آن شد.(  همچنین در نامه انجمن ضمن 
اشــاره به طرح های در حال احداث تولید 
گندله و آهن اســفنجی اعالم شده که به 
نظر می رســد در آینده ای نزدیک با مازاد 
آهن اســفنجی در کشــور مواجه شویم. 
بنابراین پیشــنهاد می گردد از موضع آن 
وزارتخانه به گونه ای عمل شــود که هم 

کارخانجات ذوب فوالد بخش خصوصی از 
تعطیلی نجات یافته و برای خرید مواد اولیه 
خود اقدام کنند و هم سطح انتظار عرضه 
کنندگان آهن اسفنجی برای فروش کاالی 
تولیدی خود کاهش یافته و معقول گردد. 
شایان ذکر است بر اساس مطالعات انجمن 
که فاکتورهای مهم تولید و فروش کاالهای 
مختلف زنجیره تولید فوالد نیز در آن لحاظ 
گردیده است، نسبت قیمتی آهن اسفنجی 
بر اساس قیمت شمش، عدد 44/1 درصد 
به دست آمده اســت در حالی که وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت ، ضریب قیمتی 
مذکور را در ابتدا 50 درصد و در مرحله بعد 
53 درصد اعالم کرد که کارخانجات عرضه 
کننده آهن اسفنجی حتی به این ضرایب 
ابالغی نیز عمل ننموده و به طور میانگین 
آهن اســفنجی را در حدود 58 درصد در 
سال 93 به کارخانجات ذوب فوالد بخش 

خصوصـی فروخته اند.

پـس از مطالعـات کارشناسـی انجمن که 
حدود 2 سـال به طـول انجامید و گزارش 
آن از طریق بولتن "اخبار فوالد" و "نشریه 
چیالن" به اطالع مخاطبان گرامی رسید، 
در اواخر سـال گذشـته جدول نسـبتهای 
قیمتـی کاالهای مختلف زنجیـره فوالدبه 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت ارسـال 
شـد و انجمـن خواهـان اعمال نسـبتهای 
مذکـور بـه ویـژه در حلقه های باالدسـتی 
انجمـن  بعـدی  پیگیری هـای  گردیـد. 

منتـج بـه دسـتور وزیـر محتـرم صنعت، 
معـدن و تجـارت بـرای انجام حسابرسـی 
از بهـای تمـام شـده محصـوالت زنجیـره 
فـوالد شـد کـه بـر اسـاس اخبـار واصله، 
حسابرسـی مذکور در مراحـل پایانی قرار 
دارد.  انجمـن در اوایـل اردیبهشـت مـاه 
مجـدداً ضمـن تأکیـد بـر اعمـال هر چه 
سـریع تر نسـبتهای قیمتـی عادالنـه در 
زنجیـره تولیـد فـوالد تـا زمان بـه تعادل 
رسـیدن عرضه و تقاضـای کاالی مختلف 

کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  زنجیـره،  ایـن 
چنانچـه وزارت صنعـت، معـدن و تجارت 
بـر مبنـا قـرار دادن قیمت شـمش فوالد 
خوزسـتان برای تعییین نسبتهای قیمتی 
سـایر کاالهای زنجیره فوالد تأکیـد دارد، 
بـا توجه بـه فروش مـدت دار شـمش این 
شـرکت و نوسـان قیمتـی آن الزم اسـت 
"میانگیـن ماهانـه قیمـت فـروش نقـدی 
بیلـت فـوالد خوزسـتان" در محاسـبات 

گـردد. لحاظ 

اطلس ملی فوالد ایران توسط وزیر صنعت رونمایی می شود

ملی  اطلس  طرح  اول  فاز  اتمام  از  پس 
گذشته  سال  ماه  اسفند  در  ایران  فوالد 
و  ها  طرح  کارخانجات،  نقشه  چاپ  و 
زیرساخت های فوالد ایران، فاز دوم این 
بر  در  را  مربوطه  کتاب  چاپ  که  طرح 
می گیرد، در اواسط خرداد ماه 94 به اتمام 

رسیده است.
بین  شده  انجام  های  هماهنگی  طی 

انجمن و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مقرر شده است که اطلس ملی فوالد ایران 
دولتی،  مقامات  حضور  با  مراسمی  طی 
اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
و  فوالد  عرصه  فعاالن  و  تولیدکنندگان 
اصحاب رسانه توسط وزیر محترم صنعت، 
معدن و تجارت مورد رونمایی قرار گیرد. 

ابتکار  به  ایران  فوالد  ملی  اطلس  طرح 

انجمن و مشارکت دفتر امور صنایع معدنی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شد 
و در برگیرنده اطالعات کارخانجات و طرح 
صنعت  های  ساخت  زیر  فوالدی،  های 
فوالد اعم از برق، گاز، آب، راه آهن و غیره 
و همچنین تامین کنندگان اصلی فوالد 
ایران است و امید می رود که هر ساله به 

روز رسانی و چاپ شود.
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پکیج کامل اطلس ملــی فوالد ایران،  
شامل:

نقشه فوالد ایران ابعاد با چاپ افست، . 1
المینیت و قاب آویز آلومینیومی

یک جلد کتــاب اطلس فوالد ایران- . 2
تمــام رنگــی، چاپ نفیــس و جلد 
گالینگور، شامل نقشــه و اطالعات 
صنعت فوالد ایران و تامین کنندگان 
و پیمانکاران صنعت فوالد به تفکیک 
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برای اولین بار در کشور و توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

اطلس ملی فوالد ایران 
تدوین و چاپ شد

این مجموعه که شامل یک نقشه جغرافیایی به ابعاد 140*200 سانتی متر به همراه 
یک جلد کتاب نفیس  اطلس ملی فوالد ایران می باشد،  موارد زیر را در بر می گیرد:

مشخصات و موقعیت جغرافیایی واحدها و طرح های فوالدی کشور . 1
روی نقشه ایران به همراه نقشه زیرساخت های جاده ای، ریلی، بنادر، 

فرودگاه ها، مبادی صادراتی و وارداتی کشور و...
معرفی و واحدها و طرح های فوالدی به تفکیک هر اســتان و دسته . 2

بندی بر اســاس فرآیند تولید )کوره بلند، گندله سازی، احیا، کوره 
قوس، القایی، نورد میلگرد، مقاطع و...( و سایر مشخصات

موقعیت و ظرفیت معادن سنگ آهن کشف شده و گمانه زنی شده و . 3
واحدهای فرآوری سنگ آهن

نقشه و وضعیت منابع آبی جاری و زیر زمینی کشور. 4
آمار و نمودارهای صنعت فوالد کشور و جهان. 5
معرفــی تامین کننــدگان اصلی صنعــت فوالد مانند مــواد اولیه، . 6

فرآورده های نسوز، کوره های ذوب و عملیات حرارتی، خطوط نورد، 
قطعات و تجهیزات صنعت فوالد، شرکت های مهندسی و ساخت و ...

به انضمام سایر نقشه ها و اطالعات  جنبی ملی و استانی مورد نیاز . 7

 �  ------------------------------------------------------------
نام شرکت: ............................................................................................................................................................... عضو انجمن تولید کنندگان فوالد:    بله       خیر 

تعداد نسخه درخواستی اطلس ملی فوالد: ...................................................................................... شماره فیش واریزی:............................................................................................................................... 
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:.................................................................................................................................................... سمت:............................................................................................................................... 

شماره همراه: ...............................................................................................................................................................

امضا و مهر شرکت:

در صورت تمایل به خرید اطلس ملی فوالد ایران خواهشمند 
است پرسشنامه زیر را تکمیل و به همراه تصویر فیش واریزی 
مبلغ مربوطه به حساب شــماره 0103223181006 بانک 
صادرات شــعبه میدان آزادی اصفهان به نام شرکت 
تعاونی خدمات بازرگانی حمایت فوالدسازان معین به 
شماره فکس 88708065- 021 دفتر انجمن تولید کنندگان 

فوالد ایران ارسال فرمایید.
ضمنا جهــت دریافت هر گونه اطالعات تکمیلی با شــماره 

تلفن های 4-88708061 تماس حاصل فرمایید.
   ضمنا 15 درصد تخفیف ویژه اعضای انجمن 

در نظر گرفته شده است.

فرم پیش خرید اطلس ملی فوالد ایران
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تولید جهانی فوالد در سالی که گذشت

فشــار همه جانبه بر بازار 
جهانی قراضه آهن

خارجی 

 ترجمه: محمد حسین نشاطي
شرکت فوالد آلیاژي ایران 

بـازار جهانـي قراضه آهني نه فقط براي شـروع سـخت سـال 2015 
عقـب نشسـت، بلکـه شـرایط کسـب و کار احتمـاال به دلیل رشـد 
آهسـته تقاضـاي فـوالد، قیمت کـم و رقابـت قوي از جانب سـنگ 
آهـن بـراي بیشـتر مدت سـال 2015 چالـش برانگیز باقـي خواهد 

ماند.
قیمـت سـنگ آهـن و هزینـه هـاي تولیـد چـدن مـذاب احتمـاال 
افزایشـي نخواهنـد داشـت. رونـد منفي قیمـت قراضه بـراي مدتي 
ادامـه خواهـد داشـت. برخـي از ناظـران صنعـت نیـز گرچه همین 
بدبینـي را دارنـد امـا پیـش بیني مـي کنند که بـازار در نیمـه دوم 
سـال 2015 و یـا باالخـره تـا سـال 2016 ممکن اسـت شـرایط به 
مقـداری اندکـی تغییـر کنـد. ایـن پیش بیني بـه پشـتوانه افزایش 
مالیـم   1.1 درصـد در تولیـد فـوالد خـام جهـان در سـال 2014 با 
مقـدار 1.64 میلیـارد تـن، نسـبت بـه تولیـد 1.62 میلیـارد تن در 
سـال 2013 مـي باشـد. همچنیـن داده هـاي اخیر انجمـن جهاني 
آهـن و فـوالد نشـان مي دهد کـه نرخ رشـد در سـال 2015 با 0.6 
درصـد افزایـش تولیـد فـوالد خام فوریه نسـبت بـه ژانویـه و 0.55 

درصـد از سـال قبل آهسـته تر اسـت.
در حالـي کـه مقـدار جهانـي تولیـد فوالد با کـوره قـوس الکتریکي 
)EAF( در سـال 2014 بـه رکـورد 460 میلیون تن رسـید، سـهم 
EAF از کل تنهـا 28.2 درصـد، کاهـش از 32.7 درصـد در سـال 
1997 بـود، کـه با توجـه به این که فوالدسـازان بـا EAF با فاصله 
زیـاد بزرگتریـن مصـرف کننـدگان قراضـه آهنـي مي باشـند خبر 
چنـدان خوشـایندي بـراي بازیافت کننـدگان قراضه نیسـت. یکي 
از دالیـل عمـده ایـن مطلـب، مزیـت رقابتـي بود که قیمت سـنگ 
آهـن، بـه حـدود 55 دالر بـر تن در تاریـخ 23 مـارس 2015 از اوج 
140 دالر بـر تـن در دسـامبر 2013 سـقوط کـرد کـه بـه مجتمع 
هـاي بـزرگ تولیـد فوالد نسـبت بـه فوالدسـازان بـا EAF مزیت 

مـي دهد.
قیمـت جهانـي قراضه آهني توسـط قیمت کم سـنگ آهـن پایین 
کشـیده شـده اسـت اما در عیـن حال ایـن کاهش به انـدازه تقلیل 
قیمت سـنگ آهن چشـمگیر نبوده اسـت - فقط حـدود 35 تا 40 
درصـد در یـک بازار نسـبتا کسـاد. اما، قراضه نیاز بـه کاهش قیمت 

بیشـتري بـراي هم ترازي با سـنگ آهن و هزینه هـاي تولید چدن 
خام مـذاب دارد.

از کل 650 میلیـون تـن قراضـه آهني مصرف شـده توسـط صنعت 
فـوالد جهان در سـال گذشـته، بزرگتریـن مصرف کننـده با فاصله 
زیـاد و تنـاژ 155 میلیـون تـن چین بود حتـي با وجـود اینکه تنها 
10 درصـد از فوالد تولیـدي در چین از طریق کوره قوس الکتریکي 
اسـت. بـه دنبـال آن کشـورهاي آمریکا بـا مصرف 65 میلیـون تن، 
کـره جنوبـي بـا 33 میلیون تن، ترکیه بـا 30 میلیون تـن، ایتالیا با 
20 میلیـون تـن، آلمـان بـا 18میلیون تن و اسـپانیا بـا 11 میلیون 
تـن قـرار داشـتنداما ترکیـه، بـا 19.5 میلیون تـن در سـال 2014 
بزرگتریـن واردکننـده قراضه آهني بود کـه 19.5 درصد از کل 100 
میلیـون تـن قراضـه بـازار حمـل جهانـي قراضه بـا کشـتي را در بر 
مـي گرفـت. پـس از آن کره جنوبـي با 9.5 میلیون تـن، هند با 6.0 
میلیـون تـن، تایوان بـا 4.5 میلیون تـن و چین بـا 3.5 میلیون تن 

بیشـترین واردات قراضه آهني را داشـتند.
در سـال 2014 تولیـد فـوالد خـام چیـن بـا 0.9 درصـد افزایش به 
822.7 میلیـون تـن رسـید. ایـن مقـدار شـامل 82.3 میلیـون تن 
تولیـد فـوالد از طریـق EAF، در مقایسـه بـا مـورد مشـابه 81.5 
میلیـون تـن در سـال 2013 بـود. امـا انتظار مـی رود تولیـد فوالد 
چیـن در سـال 2015 بـا وجود افزایش مـورد انتظار بـراي تقاضاي 

داخلـي خـودرو و لـوازم خانگـي حـدود 1% کاهـش یابد.

به حداکثر رساندن استفاده از سنگ آهن
بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت کـه فوالدسـازي چیـن، یـا حداقـل 90 
درصـد از آن در کـوره هـاي بلنـد انجـام مـي شـود، کاهش قیمت 
سـنگ آهن آنرا سـودآورتر کرده اسـت. به همین دلیل، در طي 12 
تـا 18ماه گذشـته فوالدسـازان چین بـه دنبال به حداکثر رسـاندن 

اسـتفاده از سـنگ آهـن خود بـوده اند.
در نتیجـه صـادرات مقـدار زیـادي از محصوالت نیمه تمـام و نهایي 
فـوالدي چین بسـیاري از بازارهاي خارج از چین نیـز در اثر کاهش 
قیمـت هـاي داخلـي در آن بازارها در حال صدمه خوردن هسـتند. 
ایـن مـوارد شـامل بازارهاي اروپا، آمریکا، خاورمیانه و شـمال شـرق 
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و جنـوب شـرق آسیاسـت. بسـیاري از فوالدسـازان محلـي در حال 
مبـارزه بـراي رقابـت بـا محصـوالت چینـي هسـتند. بسـیاري از 
کشـورها تعرفـه هـاي وارداتـي بـر روي میلگردهـاي آجدار و سـیم 
مفتـول چیـن وضـع کـرده انـد، بنابرایـن چیـن در حـال حاضر به 
جـاي آن بیلـت صادر مي کنـد. چرا باید کارخانه هـاي فوالد قراضه 
خریـد کنند اگـر هزینه خریـد بیلت برایشـان کمتر اسـت؟ ویدنل 
مـي گوید: ایـن یکي از عوامـل تضعیف کننده قیمـت قراضه آهني 
اسـت.  در همیـن زمان، چیـن در حال ایجاد ذخایـر قراضه تولیدي 
در داخـل کشـور خـود، به خصـوص قراضه کهنه -کـه اکنون بیش 
از بیسـت سـال از سـاخت آن گذشـته اسـت- مي باشـد. به همین 
دلیـل نیـازي بـه واردات مقـدار زیـادي قراضه نـدارد. در واقـع، این 
کشـور باالخـره مي توانـد به یـک صادرکننده خالـص قراضه آهني 
تبدیـل شـود.  طبـق نظر برخـي کیفیت قراضـه تولیـدي در داخل 
چیـن، تـا حدودي نامشـخص اسـت. معلوم نیسـت بتـوان از آن به 

طـور موثـري بـراي کاربردهاي نهایـي عالي اسـتفاده کرد.
چیـن از قبـل کاهش واردات قراضه آهني خـود را، نه تنها از آمریکا، 
که صادرکننده شـماره یک قراضه اسـت، بلکه همچنیـن از جاهاي 
دیگر آغاز کرد. سـال گذشـته ]2014[ تنهـا 3.5 میلیون تن قراضه 
آهنـي وارد کـرد، تقلیـل از 4.5 میلیون تن در سـال 2013 و رکورد 
13.7 میلیـون تـن در سـال 2009. ایـن تقلیـل شـامل 67 درصـد 
کاهـش در خریـد قراضـه از آمریکا با مقـدار 492 هزار تن در سـال 
2014 در مقایسـه بـا 1.5 میلیـارد تـن در سـال 2013 اسـت. این 
موضـوع، بـه میـزان زیـادي ناشـي از دالر قـوي آمریکا اسـت. چین 
عمدتـا از ژاپـن کـه قادر بـه ارائه قراضـه خود با قیمت هـاي رقابتي 
تـر بـا توجـه به نـرخ تبادل ین مي باشـد، یـا از اروپا، بـا بهره گیري 
از یـوروي ضعیـف خریـد مـي کند. ژاپـن صادرکننـده قراضه آهني 
بـه بخشـی از بازارهـاي آسـیایي از جمله کـره جنوبي و تایـوان نیز 

بوده اسـت.
فوالدسـازان چینـي در حال رسـیدن به یک نقطه بحراني هسـتند 
کـه در آن بایـد تصمیـم بگیرنـد کـه آیـا از قراضه بیشـتري که در 
داخـل چیـن ایجاد مي شـود در شـارژ چدن مذاب کـوره هاي بلند 
خـود اسـتفاده کننـد یـا بایـد سـهم EAF در تولید فوالد خـود را 
افزایـش دهنـد. امـا، انـرژي بـرق محدود اسـت و با متوسـط قیمت   
11 سـنت بر کیلو وات سـاعت در چین در مقابل 5 سـنت بر کیلو 
وات سـاعت در آمریـکا بسـیار گـران اسـت – بنابراین نیاز بـه یارانه 
قابـل توجـه هزینـه هاي انـرژي برق بـراي ایجاد انگیزه در شـرکت 
 EAF هـاي فوالد چیـن براي افـزودن ظرفیت تولید فوالد خـود با

مي باشـد.

تالش بازار ترکیه
ترکیـه در حـال صرفنظـر کـردن از بـازار قراضـه حمـل دریایي در 
اوایـل 2015 قبـل از انجـام یـک مرحله از فعالیت موجودي سـازي 
مجـدد در اواخـر فوریـه و مـارس بـود. ایـن تعجـب آور نبـود زیـرا 
معمـوال در سـه ماهه اول و چهـارم تقاضاي محصوالت طویل ترکیه 
بـا توجـه بـه کاهش فعالیت هاي سـاخت و سـاز در آن کشـور کند 

است.
نـه تنهـا تولیـد فـوالد خـام ترکیـه در سـال 2014 بـه میـزان 1.8 
درصـد کاهش یافـت، بلکه تولید صنعتي نیز در پایین ترین سـطح 
از سـال 2009 بوده اسـت. این موضوع تا اندازه اي ناشـي از مسـائل 
پولـی آن کشـور بـود. در همیـن زمان فوالدسـازان ترکیـه در حال 

طـي کـردن دوران سـخت بـراي صـادرات میلگـرد آجـدار خـود با 
توجـه به تمام آشـفتگي هـا در خاورمیانه و کاهش فعالیت سـاخت 

و سـاز در منطقـه خاورمیانـه و شـمال آفریقا بـوده اند.
  صـادرات میلگـرد آجـدار ترکیـه بـه عـراق _کـه معمـوال خریدار 
شـماره یـک کارخانـه هـاي فـوالد ترکیـه مي باشـد_ و عربسـتان 
سـعودي کاهـش یافته اسـت و در عین حـال آنها خریدارانـي را در 
یمـن و جاهـاي دیگـر در شـمال آفریقـا پیـدا کـرده انـد که حجم 

فـروش بـه آنهـا بـه انـدازه فـروش به عـراق زیاد نیسـت.
19.5 میلیـون تـن قراضه آهني وارداتي توسـط فوالدسـازان ترکیه 
در سـال 2014 بـه میزان یـک درصد کمتر از مقـدار 19.7 میلیون 
تـن خریـداري شـده آنهـا در سـال 2013 بـود. آنها در حـال انتقال 
مقصـد صـادرات خـود بـه کشـورهایي بـوده اند کـه از آنهـا قراضه 
خریـداري مـي کنند؛ اول به سـمت اروپا و روسـیه رفتـه اند قبل از 

اینکـه بـراي بقیه نیـاز خود به سـراغ آمریـکا بروند.
در سـال 2014 صـادرات قراضـه آهنـي آمریـکا بـه ترکیـه بـا 31 
درصـد کاهـش از 5.2 میلیـون تن در سـال 2013 بـه 3.6 میلیون 
تـن در سـال 2014 رسـید )جـدول1(. در حالـي که در اوایل سـال 
2015 میـزان قراضه خریداري شـده شـرکت هاي ترکیـه از آمریکا 
قـدري افزایـش یافـت، دورنمـا هنـوز متزلزل اسـت، بـه خصوص با 
لیـره ضعیـف در برابر دالر. ایـن موضوع نگراني در مـورد بازار قراضه 

آمریـکا را تشـدید مي کند.

جدول1- مقصدهاي اصلي صادرات قراضه آهني آمریکا )هزار تن(*

±%
کشور2013/20142014201320122011

ترکیه313616523163975644-
تایوان112474276532263303-
کره جنوبي331600240127202915-
کانادا18458419991163
مصر3841870368897-
مکزیک8688636747564
هند1050345811331158
چین67491150015213675-
تایلند52046875325774
کویت9254544400
مالزي19417513789981-
اندونزي33342513495225-
ویتنام32300442503389-

عربستان سعودي530632950.511619
پاکستان79225126162172
سایرین22680870489998-
مجموع 1814247172931999622885-

* شامل قراضه فوالدهاي ضد زنگ و فوالدهاي آلیاژي
US Customs Bureau. US International Trade Commission :منبع

نقش اروپا
بـا وجـود دالر قـوي در برابـر یـورو و افزایـش قابلیت دسترسـي به 
قراضـه ناشـي از اقتصاد ضعیف، صادرات قراضه آهنـي اتحادیه اروپا، 
نـه فقـط به ترکیـه بلکه به جاهـاي دیگر جهـان نیز افزایـش یافته 
اسـت. در واقـع بـرآورد مي شـود کـه در سـال 2014 اتحادیـه اروپا 
17.0 میلیـون تـن قراضه آهني صادر کرده اسـت؛ افزایـش از 16.8 
میلیـون تـن در سـال 2013، شـانه بـه شـانه بـا آمریـکا بـه عنوان 
صادرکننـده شـماره یـک قراضـه آهني. تخمیـن زده مي شـود که 
صـادرات قراضـه آهنـي آمریکا از 18.5 میلیون تن کوچک در سـال 
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2013 بـا 8.6 درصـد کاهـش به 16.9 میلیون تن کوچک در سـال 
2014 رسـیده اسـت. بـازار قراضـه آهنـي آمریـکا به طور پیوسـته 
هفتـه بـه هفتـه رو به وخامت بوده اسـت و بـا توجه بـه 5.1 درصد 
کاهـش تولیـد فـوالد خـام داخلي از اول سـال تـا تاریـخ 21 مارس 
نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل، تا حـدودي به دلیـل ضعف در 
بخـش انـرژي، سـومین بـازار بزرگ مصـرف فوالد پس از سـاخت و 

سـاز و خودرو مي باشـد.
بـازار قراضـه آمریـکا امسـال در چنـد جبهـه در حـال چالـش بوده 
اسـت، از جملـه تقاضـاي کنـد مسـکن، تقاضـاي کنـد از خـارج از 
کشـور و تعـدادي از تنگناهـاي حمل و نقل که کارها را مشـکل مي 
کنند، از قبیل اختالف نیروي کار بنادر در سـواحل غربي که سـبب 
فشـردگي ترافیکـي کانتینرها شـد. حتـي اکنون که چنـد هفته از 
توافـق مي گـذرد هنوز هم تعداد زیـادي کانتینر وجـود دارد که در 
حـال انتظـار حمل به آسـیا به سـر مي برنـد. این موضـوع بر تامین 
داخلـي نیـز بـا وجـود تمام تالشـي که قراضه بـراي پیدا کـردن جا 
انجـام مـي دهـد ضربه زده اسـت. قیمـت داخلـي فـوالد آمریکا به 
پاییـن تریـن نـرخ از سـال عمق بحران مالـي جهاني بـه علت نزول 
بخـش انـرژي، افزایـش واردات و 25 درصـد تقویـت دالر در مقابـل 

ارزهـاي دیگر سـقوط کرده اسـت.
 )AISI( بـه نظـر رئیس و مدیر عامل انسـتیتو آهن و فوالد آمریـکا
دلیـل کاهـش تولید داخلـي فوالد خـام آمریـکا واردات مي باشـد، 
کـه بـه عقیـده وي اکنون صنعت فـوالد آمریکا از لحـاظ نفوذ فوالد 

خارجي در حیطه غیرمجـاز قرار دارد. 
واردات فـوالد نهایـي آمریـکا در سـال 2014 بـه میـزان 36 درصـد 
بـاال رفـت و امسـال در مسـیر رکـورد سـهم بـازار قـرار دارد و الزم 
اسـت بـه ایـن موضـوع توجـه داشـته باشـیم که سـهم بـازار فوالد 
نهایـي خارجـي قبـال از 28 درصـد در سـال 2014 بـه 30 درصـد 
بـراي دو مـاه اول 2015 افزایـش یافته اسـت. این موضـوع با وجود 
ایـن واقعیت اسـت که طبـق آخرین داده هـاي مقدماتـي اداره آمار 
آمریـکا واردات فـوالد نهائـي در مـاه فوریـه 2015 به میـزان 20.7 

درصـد نسـبت بـه ماه قبـل کاهـش یافت.
فوالدسـازان بـا EAF سـخت ترین ضربـه را خورده انـد و با کاهش 
قیمت سـنگ آهـن رقابت با مجتمع هـاي بزرگ تولید فـوالد براي 
آنهـا سـخت شـده اسـت. از آنجا کـه تولید کلـي فوالد خـام آمریکا 
بـه کاهـش خـود ادامه مـي دهـد، نسـبت اسـتفاده از ظرفیت کل 
کارخانـه هاي فـوالد آمریکا از 77.7 درصد در سـال 2014 به 69.3 

درصـد تـا 21 مـارس 2015 کاهش یافته اسـت.
قیمـت قراضـه آهنـي آمریکا در حال سـقوط بـوده اسـت. در واقع، 
کاهـش 110-100 دالر بـر تـن، بیشـترین کاهـش در یـک مـاه از 
سـال 2008، قیمـت قراضه داخلـي را به پایین ترین سـطح قیمت 

آن از سـال 2009 رسـانده اسـت )شکل1(.
در ضمـن، توزیـع بیـن گریدهـاي قراضـه بوشـلینگ و خـرد شـده 
)شـرد( بـه کمترین میـزان در یازده مـاه اخیر افت کرده اسـت. این 
امـر بـه میزان زیادي نتیجه اي از فعالیت قوي تولید در آمریکاسـت 
کـه همچنـان حجم زیـادي از قراضـه درجه یـک را روانه بـازار مي 
کنـد، در حالـي کـه عرضـه قراضه کهنه نسـبتا دسـت تنگ اسـت. 
در واقـع، ظرفیـت فوق اشـباع خردکن قراضه )شـردر( نیـز در حال 

تشـدید این وضعیت اسـت. 

کمک جریان هاي آب و هوا
بـه نظـر مـي رسـد که جریـان هـاي قراضـه آمریـکا در مـاه مارس 
2015 قـدري شـروع بـه بهبـود کـرده انـد کـه بـه میـزان زیـادي 
بـه دلیـل بهتـر شـدن آب و هـوا پس از یک زمسـتان بسـیار سـرد 
 AMM در بیشـتر مناطـق کشـور بـوده اسـت. شـاخص قیمـت
Midwest بـراي قراضـه HMS شـماره 1 از 24 مـارس 2015 
مبلـغ 227 دالر بـر تـن بـزرگ، کاهـش از 418 دالر بـر تـن بزرگ 
 AMM در آغـاز سـال 2014 بـود در حالـي کـه شـاخص قیمـت
Midwest بـراي بوشـلینگ شـماره 1 از 445 دالر بـر تـن بـزرگ 
 AMM بـه 240 دالر بـر تن بـزرگ کاهش یافت؛ شـاخص قیمت
Midwest بـراي قراضـه خـرد شـده از 439 دالر بر تـن بزرگ در 

ژانویـه 2014 بـه 248 دالر بـر تـن بـزرگ افـت کرد.
   امـکان دارد کـه برخـي از فروشـندگان در حـال متوقـف کـردن 
فروش قراضه باشـند و تعدادي از شـرکت هاي فرآوري نیز در حال 
متوقـف کـردن جمـع آوري و فـرآوري قراضـه با این قیمـت ها مي 
باشـند. در حالـي کـه بـه طـور کلـي بـاور بر این اسـت کـه قیمت 
قراضـه آهنـي آمریکا در یـا در نزدیکي کف خود قـرار دارد، تماما به 
آنچـه بـا ورود سـفارش فوالد اتفـاق مي افتد بسـتگي دارد و قیمت 
قراضـه آهنـي بـراي چنـد مـاه آینده همچنـان مـي توانـد ثابت یا 

اندکي کاهش داشـته باشـد.
شـرکت میدوسـت پیش بیني مي کند تا زمان بهبود نسـبت بهره 
بـرداري از ظرفیـت، بـازار در سـطح قیمـت فعلي باقي مـي ماند. به 
نظر شـرکت میدوسـت کسـب و کار فـوالد بهتر از همیـن زمان در 
سـال 2014 اسـت. تفـاوت آنها مقدار واردات فـوالد جایگزین تقاضا 
بـراي فـوالد داخلي اسـت. هنگامـي همه آسـوده خاطر مي شـوند 
کـه قیمـت فـوالد بـه کـف برسـد، آنـگاه مراکز خدمـات دوبـاره به 
بـازار برخواهند گشـت و سفارشـات ثبت شـده کارخانه هـاي فوالد 

بهبود خواهنـد یافت.
نتیجـه گیـري: تـا نیمـه سـال 2015 بـازار قراضـه آهنـي مـي 
بایسـتي شـروع بـه بهبود کنـد و سـال 2016 سـال بهتـري برای 

ایـن صنعـت خواهـد بود.

AMM:شکل1-  شاخص شرکت میدوست براي قیمت قراضه آهني آمریکا. منبع



3131

حمیدرضا فوالدگر، رئیس کمیسیون ویژ حمایت از تولید ملی و نظارت 
بر اجرای سیاســت هــای کلی اصل 44 قانون اساســی و عضو هیئت 
رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار 
»چیالن« به اهمیت و لزوم حمایت همه جانبه از صنعت فوالد پرداخت و 
گفت: ما در بخش فوالد دارای مزیت های نسبی هستیم زیرا هم انرژی، 
معادن و نیروی انســانی ارزان داریم و البته سابقه خوبی نیز در صنعت 

فوالد اندوخته ایم که این نیز به مزیت های نسبی مان اضافه می شود.
وی اظهار داشت: ما در بحث ارزش افزوده ای که می توانیم در  تکمیل 
زنجیره از اکتشــاف و اســتخراج و فرآوری تا محصوالت پایین دستی 

شرکت های فوالد ایجاد کنیم نیز دارای مزیت های نسبی هستیم.
وی افزود: بهره برداری از معادن در بخش فوالد از راهبردهای توســعه 

صنعتی کشور است که باید در این زمینه حمایت های الزم انجام شود.
فوالدگــر بیان کرد: ما در حال حاضر یــک درصد جمعیت دنیا و یک 
درصد فوالد دنیا را نیز تولید می کنیم که این یک نرم اســتاندارد است 
زیرا مزیت نسبی ما نسبت به خیلی از کشورهای دنیا بیشتر است و ما 
باید بیش از این تولید کنیم. وی ادامه داد: طرح جامعه فوالد پیش بینی 
50 میلیون تن فوالد خام است که االن فوالد خام ما تکافوی نیاز داخلی 
مان نیست و اگر هم مقداری رکود فعلی سبب شده است که بخشی از 
محصوالت فوالدی به فروش نرود و صادر نشــود در مقطع فعلی است و 

ما از این مرحله نیز عبور می کنیم و با طرح های توســعه ای که نظام 
دارد ما فوالدمان را نیز توسعه می دهیم. فوالدگر با بیان اینکه استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصی را برای برون رفت صنعت فوالد از شــرایط 
فعلی پیشنهاد می دهم گفت: باید از ظرفیت بخش خصوصی در تکمیل 
زنجیره ارزش در معادن به درستی استفاده شود و بعد هم این بخش در 
طرح های صنعتی ورود پیدا کند زیرا دولت خودش نمی تواند وارد شود 
و همه مشکالت را رفع کند. وی در مورد مهمترین موارد سدراه صنعت 
فوالد گفت: من قبول دارم که موانعی در مسیر سرمایه گذاری های است 
که گریبانگیر صنعت فوالد هم اســت که البته با ابالغ قانون رفع موانع 
تولید امیدواریم بسیاری از مشکالت صنعت فوالد نیز رفع شود. این عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: ما مقداری بهروری مان 
در صنعت فوالد پایین است و باید مقداری بهروری مان را باال ببریم و به 
نرم های دنیا نزدیک تر کنیم یعنی بکوشیم که بهره وری نیروی انسانی 
و سرمایه را باال ببریم. فوالدگر در پایان افزود: در حال حاضر در برخی از 
شرکت های فوالد این بهره وری پایین است یعنی ما ظرفیت های پایینی 
به تولیدکنندگان می دهیم و بعد انتظار داریم این تولید کننده با تولید 
کننده ای که چندین برابر تولید می کنند رقابت کند و مسلم است که 
نمی تواند رقابت کند زیرا قیمت تمام شده اش به دلیل همین بهره وری 

ضعیف، باال می رود و ما باید به هیمن دلیل عرصه را رقابت پذیر کنیم.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در گفت و گو با »چیالن«

 مریم رضازاده

گزارش و گفتگو

از مرحله رکود در بازار فوالد عبور 
می کنیم
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بـه گـزارش خبرنـگار چیـالن، مدیرعامـل ذوب  آهـن اصفهـان در 
نشسـت خبـري بـا خبرنگاران بـه دسـتیابي ذوب  آهـن اصفهان به 
تولیـد 2 میلیـون و 700 هـزار تـن فـوالد خـام در سـال 93، کـه 
افزایـش 20 درصـدي نسـبت به سـال 92 را نشـان مي دهد اشـاره 
کـرد و آنـرا بـه عنوان یکـي از مهمترین دسـتاوردهاي این شـرکت 
فـوالدی عنوان کرد. اردشـیر سـعد  محمدي در این خصـوص افزود: 
تولیـد آگلومـره 14 درصد، فـوالد خام 20 درصـد و کک 33 درصد، 

نسـبت به سـال گذشـته رشـد داشـته است. 
مدیــر عامل ذوب آهن همچنین در خصوص برنامه هاي ذوب آهن 
جهت افزایش تولید گفت: در برنامه کوتاه مدت به تولید ســاالنه 4 
میلیون و 200 هزار تن و طي برنامه میان مدت و بلند مدت به تولید 

6 میلیون تن دست مي یابیم.
وي مجموع ســرمایه گذاري ذوب آهن در پــروژه  هاي مختلف این 
شــرکت را 2 هزار میلیارد   تومان اعالم کرد و گفت: این پروژه  ها در 
حوزه  هاي افزایش تولید، جذب چدن، افزایش بهره وري، بازسازي و 

تعمیرات اساسي، زیست محیطي و غیره در حال اجراست.

تغییر در سبد محصوالت و تولید ریل 
سعد محمدي استراتژي اصلي این شرکت را تغییر در سبد محصوالت 
عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: کیفیت باالي شمش هاي تولیدي 
ذوب آهن باعث مي شود این شرکت قادر به تولید ریل و تیرآهن بال 
پهن باشد در حالي  که سایر شرکت  هاي فوالدي کشور از این ویژگي 

بهره  مند نیستند. 
وي در ادامه به اهمیت اساســي پروژه تولید ریل و تیرآهن بال پهن 
اشــاره کرد و گفت: پروژه تولید ریل ملي موجب گســترش صنعت 
حمل ونقل ریلي و همچنین توسعه صنعت کشور مي شود. این پروژه  
خوشــبختانه 42 درصد تا کنون پیشرفت داشته و در آذرماه شاهد 

تولید این محصول مهم در ذوب آهن اصفهان خواهیم بود.

وي تصریح کرد: کارخانه ای برای تولید این 
محصول با استانداردهای اروپایی خریداری 
کرده ایم که امکان تولید ریل برای قطارهای 
با ســرعت تا 250 کیلومتر بر ســاعت را 
خواهد داشت و می توانیم ریل های با طول 
100 متر را تولید کنیم. به این ترتیب تمام 
ریل های مورد نیاز در پروژه های ســاخت 
مترو قابلیت تولید در کشور را خواهد داشت 
و عالوه بر تأمین نیاز 150 هزار تنی کشور 
در هر ســال، امکان صادرات 250 هزار تن 

ریل را نیز دارا خواهیم بود.

ذوب آهن در مسیر صنعت سبز
مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به هزینه 290 میلیارد توماني ذوب  آهن 
در پروژه هاي زیست  محیطي افزود: با این پروژه  ها، مشکالت زیست 
 محیطي شــرکت حل مي شود که در این راستا غبارگیر یکي از سه 
کنورتور ذوب آهن نصب و تا پایان سال 94 این پروژه تکمیل مي شود 

تا ذوب  آهن گام بلندي براي تبدیل شدن به صنعت سبز بردارد.
وي  تصریح کرد: محصوالت ذوب آهن در کشور از باالترین کیفیت 
برخوردار بوده و از ســطح استاندارد کشوري نیز فراتر است. در واقع 
ذوب آهــن هرگز حاضر نشــده به دلیل شــرایط اقتصادي و وجود 
محصوالت بي کیفیت در بازار، کیفیت محصوالت خود را کاهش دهد.

سرمایه گذاری ذوب آهن در معادن 
مدیرعامل ذوب آهن ســرمایه گذاري در بخش معدن را یکي دیگر 
از سیاســت  هاي این شرکت اعالم کرد و افزود: سال گذشته معدن 
زغال  سنگ البرزشرقي را از طریق سازمان خصوصي سازي خریدیم. 
همچنین در مناقصه بخشي از زغال سنگ طبس هم برنده شدیم که 

»چیالن« گزارش می دهد

دفاع »سعدمحمدی«  از افزایش 
و کیفیت تولید و تغییر در سبد 

محصوالت ذوب آهن 
 مریم رحیمی
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امیدواریم در سه ماهه سوم امسال شرایط استخراج زغال سنگ را در 
طبس فراهم کنیم. برای در اختیار گرفتن معدن سنگ آهن نیز قطعاً 

اقدامات الزم را انجام مي دهیم.

تالش ذوب آهن برای گذر از فرابورس به بورس
سعد محمدي با اشاره به شرایط سهام ذوب آهن در فرابورس گفت: 
شــرایط ذوب آهن در نیمه دوم سال 94 و ســال 95 با تولید ریل 
و تیرآهن بال پهن متحول مي شــود. ضمن اینکه در این ســال با 
سودآوري شرکت و با توجه به اینکه براي سومین سال متوالي، این 

شرکت سودآور مي شود قادر هستیم از فرابورس به بورس بپیوندیم.
مدیرعامل ذوب آهن در بخشي از سخنان خود به افزایش قریب الوقوع 
ســرمایه ذوب آهن در سال جاري اشــاره کرد و افزود: این افزایش 

سرمایه از طریق تجدید ارزیابي دارایي ها صورت مي گیرد.
وی میزان  صادرات شــرکت در سال 93 را 56 درصد بیشتر از سال 
92 اعالم کرد و تصریح کرد: در ســال 94 میزان صادرات شرکت از 

مرز 500 هزار تن عبور می کند.

ذوب آهن از یارانه شرکت های فوالدی بهره مند نیست
وي بـا اشـاره بـه اینکه این شـرکت، تنها فوالد سـاز ایران به شـیوه 
کـوره بلنـد اسـت خاطرنشـان سـاخت: بر خـالف تمام کشـورهاي 
دنیـا در ایـران هزینـه انـرژي در شـیوه کـوره بلند بسـیار بیشـتر از 
شـیوه قـوس الکتریکـي اسـت چـرا که شـرکت هایـي که از شـیوه 
قـوس الکتریکي اسـتفاده مي کننـد از گاز با یارانـه دولتي بهره مند 
هسـتند. در واقـع ذوب آهـن در شـرایطي برابـر و عادالنـه بـا دیگر 
شـرکت  هـاي فوالدي رقابـت نمي کند و از یارانه  هـاي آنها بهره  مند 

نیست.

کنترل هزینه ها در ذوب آهن
مدیر عامل ذوب آهن صرفه  جویي هاي صورت گرفته در ذوب آهن را 
بسیار ارزنده برشمرد و گفت: مصرف مواد آهن دار، برق، آب صنعتي 
و گاز طبیعي در سال 93 کاهش چشمگیري داشته و موجب کنترل 
هزینه  ها شده است. ضمن اینکه قیمت تمام شده محصول در ذوب 
آهن نیز برخالف سایر کارخانه  هاي تولید فوالد کشور در سال گذشته 

کاهش یافته است.
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دیدگاه مدیران فوالدی و دولتی 
راجع  به وضعیت فوالد در سال 

جاری:

چشم انداز و 
اولویت های 

صنعت فوالد در 
سال 94

اشاره:
متفاوت شدن بازی در زمین سیاست و اقتصاد ایران 
در دولت جدید و در سال اخیر باعث شده تا فعاالن 
اقتصادی به خصوص اهالی فوالد، کمی متفاوت تر از 
ســالیان اخیر به اتفاقات آتی در سال جاری چشم 
بدوزنــد. از تفاهم لوزان گرفته تا افزایش تعرفه های 
واردات و اخبار دیگر اقتصادی در ســال 94، باعث 
شد تا »چیالن« در نظرخواهی از مدیران شرکت های 
فوالدی و مســئولین دولت و مجلس به چشم انداز 
صنعت فوالد ایران و آینده این صنعت بزرگ بپردازد.

ديدگاه
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رفع تحریم ها به خروج صنعت 
فوالد از رکود کمک می کند

 عوامل متعددی بر وضعیت صنعت فوالد 
کشور در سال 94 تاثیر دارد. یکی از آنها توافقات 
سیاسی صورت گرفته است که اگر قطعی شود، 
مطمئنا باعث تغییراتی خواهد شد ولی این 
تاثیرات کوتاه مدت نبوده و در بلندمدت اثر 
خواهد داشت. به هرحال بیش ترین تاثیری 
که توافقات خواهد داشت، در بخش صادرات 
و واردات وگشایش های مالی و اعتباری خواهد 
بود که باعث تسهیل روابط خارجی خواهد شد. 
به هرحال برای خروج صنعت فوالد از رکود باید 
اقتصاد کشور از رکود خارج شود و رفع تحریم 
ها به این مسئله کمک می کند. یک عامل مهم 
دیگر هوشیاری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در حمایت از صنعت فوالد در مقابل دامپینگ 
کشورهای خارجی و مازاد تولید فوالد مانند 
چین است. به نظر بنده در شرایط کنونی وضع 
تعرفه ها الزم است. در شرایط کنونی ایجاد 
تعرفه های وارداتی کارشناسی شده اجتناب 
ناپذیر است. البته باید به منافع مصرف کنندگان 
مانند تولیدکنندگان هم توجه داشت. در کنار 
این ها باید نظارت کامل و دقیقی هم از سوی 
مسئولین وجود داشته باشد که از ابزارهای 

رانتی جلوگیری شود.   

مصطفی 
موذن زاده

مشاور معاون 
اول رئیس 

جمهور

اجرایی شدن طرح جامع فوالد در 
دستورکار امسال ایمیدرو است

 کاهـش تقاضای محصوالت فـوالدی از 
عـوارض رکود بخش صنعت و ساخت وسـاز 
اسـت کـه در بخش هـای مختلـف از جمله 
فـوالد شـاهد آن هسـتیم. این رکـود از یک 
 طـرف باعـث افزایـش موجـودی انبـار در 
بخـش فـوالد و محصـوالت آن شـده و از 
طرفـی، شـاخص های بورس را پاییـن آورده 
و وضعیـت تولیدکننـدگان در تامیـن منابع 
مالـی خـود از بـازار سـرمایه را بـا دشـواری 
روبـه رو کـرده اسـت. امیدواریـم بـا تدابیـر 
صـورت گرفتـه در جهـت رشـد اقتصـادی، 

بتـوان از ایـن مرحلـه دشـوار عبـور کرد.
همچنیـن فرصتی کـه در این سـال ها باید 
در بخـش صنایع معدنـی مدنظر قرار دهیم، 
توسـعه صنایع مقیاس بین المللی اسـت که 
قابلیت رقابت بین المللی داشـته باشند. گام 
بعدی، توجه به رشـته  هـای جدید صنعتی 
خـام  مـواد  صـادرات  از  جلوگیـری  بـرای 
متنـوع معدنـی اسـت چراکـه بـا توجـه به 
پتانسـیل های کشـور امکان توسـعه صنایع 

فرآوری وجـود دارد.
توسـعه  بـرای  اقدامـی  دیگـر،  سـوی  از 

مناسـب زیربناهـای مـورد نیاز بـه  خصوص 
حمـل  و نقل ریلـی و دریایی صورت نگرفته 
اسـت. توسـعه  نیافتگـی حمل  و نقـل ریلی 
کشـور می توانـد به عـدم امکان اسـتفاده از 

فرصت هـای بین المللـی کمـک کنـد.
مـا در سـال هـای اخیـر همچنیـن نسـبت 
خارجـی  سـرمایه گذار  جـذب  امـکان  بـه 
بی توجـه بودیـم؛ بـه نحـوی که بـا توجه به 
سیاسـت های دولت گذشـته، امـکان جذب 
سـرمایه گذار خارجـی کاهـش یافتـه و این 
بخـش نیـز نتوانسـت از ایـن فرصـت بهـره 

ببرد.
پیگیـری اجرایـی شـدن تمامـی برنامه های 
اسـتراتژیک ایمیـدرو در بخش هـای طـرح 
 هـای توسـعه و توانمندسـازی، تمرکـز بـر 
و  معـدن  بخـش  رقابتـی  تـوان  افزایـش 
صنایـع معدنـی بـا توجه بـه بحـران جهانی 
در ایـن حـوزه، تعریـف بسـته های جدیـد 
سـرمایه گذاری و طرح هـای توسـعه مرتبط 
به کمـک بخش خصوصـی، اجرایـی کردن 
طرح هـای جامـع تدوین شـده شـامل طرح 
جامع فوالد و توسعه زیرساخت های مناطق 
ویـژه صنایـع معدنـی از جملـه برنامه هـای 
مـا در ایـن سـال اسـت. همچنیـن اجرایی 
شـدن طرح هـای جدیـد تعریـف شـده از 
جملـه فـوالد چابهار، قشـم، بندرعباس یک 
و دو، از جملـه ایـن برنامه ها است.گسـترش 
آمـوزش بخـش  ایمیـدرو در  فعالیت هـای 
خصوصـی و گسـترش فعالیت هـای مرتبط 
با پژوهش هـای کاربـردی و تقویت صندوق 
بیمه فعالیت های معدنی و افزایش سـرمایه 

آن را نیـز در برنامـه داریـم. 
البتـه ایمیـدرو در سـال 93 هـم در حـوزه 
فـوالد فعالیـت هـای خوبـی مثل گشـایش 
اعتبـار اسـنادی طرح های کلیدی سـازمان 

شـامل 7 طرح فوالد اسـتانی انجام داد. 

مهدی 
کرباسیان

معاون وزیر 
صنعت، معدن 

و تجارت و 
رئیس هیات 
عامل ایمیدرو

 بالطبع توافقات سیاســی صورت گرفته 
باعث به وجود آمدن خــوش بینی و امید در 
تمــام فعــاالن صنایع داخلی خواهــد بود و 
طبیعتا تثبیت و تحکیم این توافقات منجر به 
تاثیرگذاری مثبت در صنعت فوالد هم خواهد 
شد که اولین تاثیر آن می تواند از بین رفتن و 
برداشته شدن تحریم ها باشد که باعث بهبود 
شــرایط چه در حوزه صادراتی و چه واردات 
خواهد شــد و می تواند به خارج شدن صنایع 
مختلف و علی الخصوص صنعت فوالد از رکود 
بیانجامد. موضوع دیگری که می تواند باعث از 
بین رفتن رکــود و افزایش تولید و در نتیجه 

بهبود وضعیت در تولید فوالد کشــور شود، 
تعرفه های وضع شــده در خصــوص واردات 
محصوالت فوالدی به کشور است. تعرفه هایی 
کــه طبعا در افزایش تولیــد داخلی و بهبود 
اوضاع بی تاثیر نیســتند چراکه این افزایش 
تعرفه ها باعث می شــود تا از واردات بی رویه و 
بی کیفیت محصوالت خارجی به داخل کشور 
تا حدی جلوگیری شود.به هر حال امیدوار و 
خوشبین هستیم تا با توافقات صورت گرفته 
و سیاست های اتخاذ شده از رکود در صنعت 
فوالد کاســته شــود و رونق تولید و عرضه و 

تقاضا را در این عرصه شاهد باشیم.   

بهرام 
سبحانی

مدیر عامل 
مجتمع فوالد 

مبارکه

توافقات سیاسی و افزایش تعرفه واردات 
بازار فوالد را از رکود خارج می کند
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صادرات از اولویت های مهم صنعت 
فوالد ایران در سال 94 است

 کشور ما از جمله کشورهای غنی از منظر 
منابع و معادن خدادادی می باشد به گونه ای 
که بیش از 2/7 میلیــارد تن ذخایر قطعی 
سنگ آهن در کشــور شناسایی شده که در 
حدود 1/5 درصد از کل ذخایر سنگآهن دنیا 
را تشکیل می دهد و با وجود منابع غني گاز 
طبیعي با ظرفیت بیــش از 33/5  تریلیون 
متر مکعب که در حــدود 18 درصد از کل 
ذخایر کشــف شده گاز طبیعي جهان است 
و همچنیــن موقعیت ممتــاز جغرافیایی و 
دسترسی به آب های آزاد و در اختیار داشتن 
سرمایه انسانی متعهد، مجرب و با کیفیت و 
کمیت خوب، دارای مزیت ها و پتانسیل های 
بالقوه فراوانی در توســعه صنعت فوالد  به 
عنوان یکــی از صنایع مادر و موتور محرک 
ســایر صنایع و از نهاده های زیرســاختی و 
پایهای برای ایجاد تأسیسات زیربنایی کشور 
میباشد. از طرفی نیز با توجه به اینکه سهم 
ارزش افــزوده "تولید محصــوالت آهنی و 
فــوالدی" معادل 12 درصد می باشــد، لذا 
اهمیت و نقش آهن و فوالد در اقتصاد ایران 
انکارناپذیر است. بنابراین الزم است برنامه ها و 
اهداف جامعی برای این صنعت استراتژیک و 
مهم کشور با حساسیت و عقالنیت و به دور از 
بخشی نگری و در نظر گرفتن مولفه های کالن 

اقتصادی و اجتماعی کشور و در مسیر تحقق 
اهداف سند توسعه 20 ساله کشور طراحی و 
به عنوان نقشه راهی در جهت توسعه صحیح 
آن به ســازمانها، مجموعه های اقتصادی و 
سرمایه گذاران ارائه و تحت نظارت دولت اجرا 
شود. یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران 
این بخش، عدم بهره گیری از ظرفیت کامل 
طرح ها و کارخانجات ایجاد شده می باشد به 
طوری که هم اکنون با وجود ظرفیت تولید 
حداقل 22 میلیون تن فوالد خام، در ســال 
93 این مقدار 16.8 میلیون تن بوده است که 
عمده دالیل آن را می توان در دو امر جستجو 
کرد، اول عدم توازن مناسب در طول زنجیره 
ارزش فوالد که گاهاً در برخی حلقه های آن 
کمبود و در برخی نیز مازاد وجود دارد و دوم 
عدم برنامه ریزی جهت بازاریابی مناســب و 
همچنین صادرات به کشورهای هدف است 
که در این مقوله عدم مکان یابی مناســب و 
علمی برخی مجتمع هــا و کارخانجات نیز 
مزید بر علت شده است. مکان یابی مناسب 
کارخانجات از جنبه هــای نزدیکی به مواد 
اولیه و منابع مناسب برای تأمین زیرساخت 
هــای آب، بــرق و حمل و نقل مــورد نیاز 
اهمیت بســیاری دارد. وضعیت این صنعت 
در ســال 94 به مراتب نسبت به سال قبل 
حساستر می باشد، زیرا با توجه به وضعیت 
اقتصادی دنیا و منطقه خطر دامپینگ فوالد 
چین به کشــور و حتی کشورهای همسایه 
نیز وجود دارد و در این برهه الزم اســت از 
بالیی که در سال های اخیر دامپینگ چین 
در صنایع مختلف و از همه مهمتر پوشاک 
بر ســر تولیدکننده های داخلی آورده است 
غافل نشــویم. در اواخر دهه 70، در کشور 
ایاالت متحــده امریکا بــرای جلوگیری از 
دامپینگ فوالد کشــورهای جنوب شــرق 
آسیا و به خصوص کره جنوبی، مکانیسمی 
تحت عنوان "شلیک قیمت" در برابر واردات 
فوالد اتخاذ کردند که با چنین مکانیسمی 

هزینه فوالدی که به آمریکا وارد می شد باید 
پایین تر از کمتریــن هزینه تولیدکنندگان 
داخلی می بود و چنانچه دامپینگ کشــف 
میشــد، دولت آمریکا یک معافیت مالیاتی 
برای تولیدکنندگان داخلی صنعت فوالد در 
نظر می گرفت و با این کار باعث می شد که 
قیمت فوالد وارداتی مســاوی با پایین ترین 
هزینه تولید در داخل کشــور شود که این 
خود به تنهایی می توانســت عامل بازدارنده 
بــرای واردات بی رویه حتی بدون باال بردن 
تعرفه های واردات باشد. اگر به این موضوع 
از زاویه ای متفاوت تر نیــز بنگریم، متوجه 
خواهیم شد که حتی با فرض اینکه در این 
حالت حمایتــی از تولیدکننده های داخلی 
صورت نگیــرد و با دامپینگ خارجی، رکود 
در بــازار اتفاق بیفتد و خود به خود ســهم 
بازار تولیدکننده های داخلی کاهش یافته و 
در نتیجه زیان ده شــوند، در آن صورت نیز 
مالیاتی به دولت داده نخواهد شــد. در سال 
گذشته علیرغم تالش های فراوان تالش گران 
و تولیدکنندگان این صنعت، کاهش واردات 
فــوالد خام و محصوالت آن به میزان حدود 
29 درصــد و افزایش صادرات به میزان 89 
درصد نسبت به سال 92 نیز نمی تواند کافی 
باشــد. زیرا با توجه به سند توسعه 1404 و 
ظرفیــت صادراتی بالقوه ایــن صنعت، باید 
به مقدار 14 میلیون تن صادرات در ســال 
دســت یابیم که در سال گذشته این مقدار 
به میزان 2/9 میلیون تن بوده است که نیاز 
است با اندیشــه تدابیر الزم برای شناسایی 
بازارهای صادراتی مناســب و از همه مهمتر 
توسعه زیرســاخت های لجستیکی، حمل و 
نقل و همچنین تســهیل در انجام معامالت 
بین المللی بانکــی، ایجــاد ارتباطات الزم 
بین المللی برای کاهش تعرفه های صادراتی 
به برخی کشــورها و در نظر گرفتن برخی 
مزایا و جوایز صادراتی، طرحی برای توسعه 

آن ارائه نماییم.   

سید محمد 
اتابک

مدیر عامل 
هلدینگ 

صنایع معدنی 
کاوه پارس

احمد 
خوروش

مدیر عامل 
مجتمع فوالد 

کویر

امید به بهبود اوضاع فوالد ایران 
در سال های آینده

 باتوجــه به تفاهماتی کــه در مذاکرات 
هســته ای به دســت آمده و با امیدواری به 
بهبــود وضعیت بانکی و تســهیالتی برای 
صادرات در صنعت فوالد کشــور، می توان 
چشم انداز خوبی را پیش بینی کرد. همچنین 
دولت هم می تواند به منابع مالی خوبی دست 

پیــدا کند و همین باعــث رونق طرح های 
عمرانی در کشــور خواهد شد و در نتیجه 

شاهد رونق وضعیت فوالد خواهیم بود. 
با این امید تولیدکنندگان فوالد کشور باید 
ســال جاری را با صبر و حوصله و پرهیز از 
ورود بــه بحث های توســعه ای واحدها و 
همچنین با رویکردهای صادراتی ســپری 
کنند تا در سال های آتی و با بهبود اوضاع، 
بتوانند از نقطه ســر به ســر خارج شده و 

حاشیه سود حداقلی به دست آورند.   
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در کوتاه مدت انتظار بهبود بازار 
فوالد نمی رود

 94 سـال  انـداز  چشـم  از  بخشـی   
صنعـت فـوالد بـه پروسـه خـروج از رکـود 
و سیاسـت های کالن اقتصـادی و سیاسـی 
مثـل  راهکارهایـی  مثـل  برمی گـردد 
تعرفه گـذاری واردات کـه امسـال منجـر به 
کاهـش 1/5 میلیـون تنـی واردات فوالد به 

کشـور شـد. 
بخشـی دیگـر هـم به رونق سـاخت و سـاز 
در پروژه هـای عمرانـی عظیـم در کشـور 
عوامـل  از  ملهـم  خـود  کـه  بازمی گـردد 

دیگـری اسـت.
فـوالدی  صـادرات  موضـوع  دیگـر  نکتـه 
اسـت کـه در اولیـن گام بـه افزایـش تولید 

واحدهای داخلی بسـتگی دارد. اگر واحدی 
یـک تـن افزایـش تولیـد داشـته باشـد بـه 
ناچـار بـرای عرضـه آن نیازمنـد بازارهـای 
جدیـدی اسـت که صـادرات یکـی از آن ها 

ست.  ا
به همیـن خاطـر هـم واحدهـای تولیـدی 
بایـد قیمـت نهایی محصـوالت را تـا جایی 
را  رقابتی شـان  تـوان  بیاورنـد کـه  پاییـن 

ببرند.  باالتـر 
مدت  کوتاه  در  بنده  اعتقاد  به  بنابراین 
تغییرات زیادی برای بهبود اوضاع نمی توان 

انتظار داشت.   

گشایش اعتبارات مهمترین 
اولویت سال است

 با توجه به توافقات سیاسـی، وضعیت و 
چشـم انداز ایـن صنعت را مثبـت می بینم. 
چنانچـه کـه حتـی اگـر فقـط مشـکالت 
سـوئیفت بانک هـا )سیسـتم ارتبـاط بیـن 
بانکـی( مرتفـع شـود؛ می تـوان امیـدوار به 

بهبـود وضـع موجـود بود. 
در حـال حاضـر بیشـترین مشـکل، کمبود 
نقدینگـی در صنعـت فـوالد اسـت یعنـی 
خـارج  فـوالد  تولیـد  چرخـه  از  سـرمایه 
شـده و بـه فعالیت هـای کوتاه مـدت، مثل 
سـپرده های بانکـی و بازار بـورس ورود پیدا 

اسـت.  کرده 
اتفاقاتـی کـه باعـث ایجـاد رکـود در ایـن 

بخـش شـده اسـت.
بنابرایـن اگـر بتـوان دوبـاره از ال سـی های 
کـرد، مصرف کننـدگان  اسـتفاده  یکسـاله 
پـس  می تواننـد  هـم  مـا  مشـتری های  و 
از فـروش محصـوالت پـول را برگرداننـد و 
بنابرایـن رونـق دوباره بـه چرخـه تولید باز 
خواهـد گشـت و مطمئنـا نتایـج آن را در 
کوتاه تریـن زمـان ممکـن خواهیـم دیـد. 

بـا ایـن اوصـاف، بـه نظـرم در حـال حاضر 
گشـایش اعتبـارات مهم تریـن اولویـت، نـه 
تنهـا بـرای فوالدسـازان بلکـه بـرای تمـام 
کشـور  صنعتـی  و  اقتصـادی  واحد هـای 

می شـود.    محسـوب 

صادرات فوالد با "واقعی کردن 
نرخ ارز" افزایش می یابد

 خوشــبختانه با توجه به تجارب موفقی 
که فوالدســازان در شرایط تحریم ها کسب 
کرده اند و توانســته اند در ایــن بحبوحه با 

مشکالت به خوبی دست و پنجه نرم کنند، اگر 
تفاهمات سیاسی- اقتصادی باعث برداشته 
شــدن موانع و مشکالتی از جمله تحریم ها 
شــود؛ می تواند به بهبود وضعیت فوالد و از 
بیــن رفتن پیچیدگی هــای تجاری کمک 
بیش تری کنــد. در کنار این، امید و تثبیت 
شــرایط در این صنعت باعث برگشت تجار 
و ســرمایه گذاران به بازار می شود و ثبات در 
شرایط اقتصادی، راه را برای بازگشت سرمایه 
به صنعت داخلی باز خواهد کردکه در نتیجه 
به بهبود وضعیت اقتصادی کشور می انجامد. 
بنابراین با مشــخص شدن نتیجه مذاکرات 
)فارغ از مثبت یا منفی بودن( سردرگمی و 
ابهام در بین تجار، ســرمایه گذاران و فعاالن 
صنعت از بین خواهد رفت که به خودی خود 
مثبت ارزیابی می شود چراکه ارتباط بیش تر 
با بازارهای بزرگ باعث کاهش رکود و بهبود 

قیمت ها خواهد شــد و همین طور کاهش 
بیکاری و افزایش اشــتغال را در پی خواهد 
داشت. نکته دیگری که می تواند باعث از بین 
رفتن رکود و افزایش رونق در صنعت فوالد 
شود، واقعی کردن و تثبیت نرخ ارز است که 
می تواند نقش تاثیرگذاری در بهبود وضعیت 

کنونی فوالد داشته باشد. 
واقعــی کــردن و تثبیت نــرخ ارز می تواند 
صادرات را افزایش و واردات را کاهش دهد. 
در آخر باید بــه نقش و اهمیت صادرات در 
خــروج از رکود اشــاره کرد کــه به عنوان 
شــاه بیت و مهم ترین جزء اقتصاد مقاومتی 
شــناخته می شــود. امیدواریم با توسعه و 
افزایش حمایت هــا از صادرات و محصوالت 
تولید داخلی شاهد تجلی اقتصاد مقاومتی و 
در نتیجه خــروج از رکود در صنایع داخلی 

باشیم.   

بهمن 
تجلی زاده

معاون فروش 
و بازاریابی 

مجتمع فوالد 
خوزستان

جواد توکلی

مدیر عامل 
مجتمع ذوب 
آهن و فوالد 

نطنز

علی اعتماد 
راد

مدیرعامل 
مجتمع 

ذوب آهن 
فوالد خزر
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ریزش شدید در تقاضا و تولید 
فوالد کشور نخواهیم داشت

آینده ای  به تصور  ذاتا عالقه مند   بشر 
روشن وآمدن روزگاری بهتر برای خود دارد 
که البته در جای خود از غرایز خوب و از عوامل 
پیشرفت و گذر از گردنه های سخت زندگی 
می باشد. اما محیط کسب و کار فضایی است 
که فاصله گرفتن از احساسات و نزدیک شدن 
به عقالنیت رمز موفقیت و دوام می باشد. در 
این دیدگاه سخن گفتن از احتمال وخیم تر 
نا  دلیل  به  نه  فوالد  صنعت  وضعیت  شدن 
امیدی از آینده بلکه برای ترغیب مدیران موفق 
بنگاه های صنعت فوالد به برنامه ریزی و یافتن 
راه حل های مناسب برای تمامی شرایط – بد 
یا خوب – می بایست مورد توجه قرار گیرد 
تا بتوانندکشتی بنگاه های خود را در تمامی 
شرایط به درستی به جلو هدایت نمایند.چشم 
انداز یک ساله بازار فوالد برای تولیدکنندگان 
کشورمان بیشتر بر پایه دو عنصر مهم روند 
قیمت های جهانی و نیز تحوالت داخلی کشور 
که   – ای  مذاکرات هسته  نتایج  بخوانیم   –
بیشتر روی سطح تقاضا تاثیر خواهد داشت، 
عامل  دو  این  برآیند  گرفت.  خواهد  شکل 
سال 94  در  را  فوالد  صنعت  کلی  وضعیت 
مشخص خواهد کرد. با بررسی جمیع شرایط 
اقتصادی آماده شدن برای سطح قیمت فوالد 
در حدود 275-375 دالر ) پشت درب گمرک 
ایران( و نیز سطح تقاضایی که ممکن است 

بسته به لغو یا استقرار تحریم ها برابر و یا 20 
درصد کمتر از سال گذشته باشد، چندان از 
رعایت اصول محافظه کاری و احتیاط به دور 
نمی باشد. در چنین شرایطی شاید تالش برای 
حفظ وضعیت موجود در مقابل توسعه واحد، 
تعدیل هزینه ها در مقابل ایجاد پتانسیل برای 
جهش تولید و عدم ورود به تعهدات خرید و 
فروش بلند مدت تا مشخص شدن بهتر افق 

های پیش رو تدبیری متناسب باشد.
در سطح جهانی روند قیمت های فوالد بیش 
از هر چیز متاثر از به هم خوردن تعادل عرضه 
و تقاضای سنگ آهن میان کشور چین و تولید 
کنندگان سنگ آهن برزیلی و استرالیایی به 
نفع مصرف کننده و ریزش بی سابقه قیمت 
سنگ آهن ناشی از جنگ قیمت می باشد. 
البته باید توجه داشت که به اعتقاد بسیاری 
تحلیل گران که سابقه تاریخی سنگ آهن را 
دنبال کرده اند، ریزش قیمت از 130 دالر به 
بازگشت قیمت  حدود 50 دالر در حقیقت 
های سنگ آهن به میانگین دراز مدت خود 
بوده  قیمت  اوج  یافتن دوره گذرای  پایان  و 
است تا یک نوسان ساده و برگشت پذیر بازار. 
بنابراین وجود مازاد عرضه سنگ آهن جهانی 
و اثر کاهنده آن بر قیمت سنگ آهن و فوالد 
نیز  آتی  های  سال  در  که  است  ای  پدیده 
خواهیم دید. البته در این خصوص می بایست 
احتمال کاهش تقاضا و تولید فوالد تا حدود 
100 میلیون تن و نیز آغاز بازیافت قراضه در 
مقیاس عظیم و جایگزینی آن با سنگ آهن 
– تا سقف 400 میلیون تن در سال ظرف 
دهه آینده – و اثر کاهنده آن بر تقاضای سنگ 
آهن در داخل چین را نیز از یاد نبرد. مطابق 
با  تمام شده فوالد جهانی  برآورد ها قیمت 
فرض قیمت سنگ آهن 62 درصد تحویل 
چین در 55 دالر و قیمت کک معادل 180 
دالر به اضافه سایر هزینه های ثابت معمول 
تولید چیزی در حدود 250 دالر خواهد بود 
که در مقایسه با قیمت های روز فوالد در دنیا 
حاشیه سودی مناسب بوده و در واقع با توجه 

به تجربه همیشگی صنعت فوالد انگیزه زیادی 
برای شروع جنگ قیمتی دیگر و افزایش سهم 
بازار برای صادر کنندگان سنتی فوالد ایجاد 
خواهد کرد. افزایش صادرات چین به حدود 
ماهانه 10 میلیون تن – از سطح 3 میلیون تن 
قبلی- در بازار جهانی صادرات فوالد که ساالنه 
کمتر از 400 میلیون تن برآورد می گردد، 
قطعا حاکی از آمادگی این کشور برای کاهش 
بیشتر قیمت و حفظ سطح تولید مخصوصا در 
کارخانجات نزدیک بنادر صادراتی خود دارد. 
عالوه بر چین، روسیه و اوکراین نیز با توجه به 
کاهش ارزش پول ملی خود قطعا در یک افق 
کوتاه مدت یک ساله از موقعیت پیش آمده 
استفاده  فوالدی  محصوالت  صادرات  جهت 
خواهند کرد. اما انتظار می رود پس از تکمیل 
پروسه تعدیل قیمت های داخلی با قیمت های 
جدید ارز، این پنجره بسته شود و حضور این 
کشورها در بازارهای صادراتی چندان با گذشته 
تفاوت نکند.در زمینه داخلی هم در صورت لغو 
تحریم ها بیشترین تغییری که در سال 94 
خواهیم دید، اثرات روانی ایجاد گشایش جدید 
بود که شاید  اقتصادی خواهد  فعالین  برای 
تا حد کمی بر حجم تقاضای واقعی – و نه 
قیمت- در سطح بازار فوالد اثر گذار باشد اما 
ورود و تزریق منابع مالی وسرمایه و آغاز مجدد 
فعالیت ساخت و ساز در یک دیدگاه عمل 
گرایانه زودتر از سال 95 آغاز نخواهد گردید. 
البته با توجه به شکاف های ایجاد شده میان 
تحریم کنندگان، در صورت وقوع هر یک از 
سناریوهای تمدید مذاکرات پس از تیرماه و 
یا عدم توافق بدون تعیین تاریخ برای مذاکرات 
بعدی نیز قطعا شرایط افزایش و اجرای تحریم 
ها به سختی زمان اوج تنش ها باز نخواهد 
گشت و اقتصاد کشور در فضای قدری بازتر 
وضعیت کماکان قابل مدیریتی را حفظ خواهد 
کرد.  در این سناریو حداقل درسال 94  ریزش 
شدید در سطح تقاضا و تولید فوالد نسبت به 
سال 93 انتظار نمی رود و احتماال کاهشی با 

شیب مالیم تجربه خواهد شد.   

سید بهادر 
احرامیان

مدیر عامل 
فوالد یزد

جواد 
نعمتی نژاد

 معاون 
بازرگانی گروه 

ملی صنعتی 
فوالد ایران

آینده صنعت فوالد در گرو 
سیاست های حمایتی دولت است

خود  حمایتی  سیاست های  دولت   اگر   
از تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی را 
افزایش دهد و از سوی دیگر با اعمال سیاست 
عدم  تعرفه گذاری،  مثل  وارداتی  ضد  های 
تخصیص ارز مبادله ای و از این قبیل اقداماتی 
محصوالت  غیرالزم  و  بی رویه  ورود  جلوی 
فوالدی به کشور را بگیرد، می توان به بهبود 
وضعیت خوشبین بود. با نظر به اینکه تعداد 

واحدهای فوالدی داخلی که توان رقابتی کمی 
و کیفی با تولیدکننده های خارجی را دارند، کم 
نیستند؛ چرا باید به واردات رو بیاوریم؟ این 
مسئله جای نگرانی دارد و باید حساسیت ها 
در این خصوص بیش تر شود. در آخر با توجه 
به توافقات صورت گرفته، اگر سیستم معمول 
و  شود  بازگردانده  کشور  به  دوباره  تجارت 
محدودیت ها رفع شود؛ می توانیم با مشارکت با 
کشورهای خارجی محصوالتمان را در مرزهای 
خارجی عرضه و به بازارهای جهانی ورود پیدا 

کنیم.   
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تفاهمات سیاسی تاثیر چندانی بر 
روی قیمت  فوالد ندارد

 وضعیت اقتصادی موجود دنیا، یعنی رکود 

اقتصادی اروپا و مشکالت اوکراین، تحریم های 
صورت گرفتــه در روســیه و همیــن طــور 
سیاست های افزایش صادرات در چین، باعث 
شــده تا این کشورها با کاهش مستمر قیمت 
به دنبال صادرات حداکثری فوالد خود باشند. 
همچنین کاهش قیمت انرژی در خارج از کشور 
و رابطه مستقیمی که با قیمت فوالد دارد، باعث 
شده است که شاهد افت قیمت فوالد در دنیا 
باشیم. گرچه قیمت انرژی در کشور پایین تر از 
سایر کشورها است ولی دالیلی مثل نرخ باالی 
بهره های بانکی نســبت به سایرین-که کامال 
این قیمت پایین انرژی را پوشش داده است- 
باعث شــده تا  قدرت رقابت با دیگر کشورها 
را از دست بدهیم. اگر مشکالت دیگری مثل 

تحریم ها -که باعث افزایش نرخ تورم شده اند- 
و کاهش بودجه های عمرانی را به اینها اضافه 
کنید، جمیع این عوامل و نرخ بهره های بانکی 
باال و انتظار کاهش قیمت ارز به خاطر توافقات 
سیاسی، باعث شــده تا قدرت ریسک پذیری 
از ســرمایه گذاران سلب شده و باعث رکود در 
صنعت فوالد شوند. حال در این وضعیت، حتی 
اگر تفاهماتی هم صورت بگیرد نمی تواند تاثیر 
چندانی برروی قیمت هــا بگذارد، چراکه االن 
نقدینگی موجود در صنعت بسیار پایین است. 
بنابراین اگر دولت از این بخش حمایت نکند به 
ناچــار در به  روی واردات محصوالت و اجناس 
باز خواهد شد که در نتیجه صنعت فوالد رو به 

تعطیلی خواهد رفت.  

امید به روند اصالحی دولت برای 
خروج از رکود فوالد

  در برنامه های توسعه کشور و از جمله 
در برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز به 
لزوم افزایش توان تولید فوالد در کشور اشاره 
شده و برنامه ریزان تولید بیش از 55 میلیون 
تن در سال 1404 را برآورد نموده و افزایش 
تدریجی ظرفیت در سالهای بعد را ضروری 
دانسته اند . به نظر می رسد ما با مزیت های 
موجود در کشور و وجود معادن سنگ آهن 
غنی بایستی در شمار کشورهای صادرکننده 
فوالد قرار داشــته باشــیم و رسیدن به این 

موقعیت دور از دسترس نخواهد بود .
متأســفانه از زمان تصویب برنامه های یاد 
شــده تاکنون ظرفیت تولید فوالد در کشور 
به تناســب زمان افزایش نداشته است و اگر 
بخواهیم تولید 55 میلیون تن را براســاس 
برنامه های توســعه محقــق کنیم تالش 
مضاعف و فعالیت چشم گیری را می طلبد و 
حداقل بایستی از هم اکنون ساالنه 3/5 تا 4 
میلیون تن ظرفیت بالفعل تولید ایجادکنیم. 
بنابراین اگر سال 94 را به عنوان پرداختن به 

اولویت ها برگزینیم، تحقق افزایش تولید یاد 
شده می تواند معرف موفقیت این دولت در 
اجرای برنامه ها باشد. اما صادقانه باید اذعان 
کرد که اگر اراده ای برای تحقق برنامه وجود 
داشت، می بایســت از زمان تصویب برنامه 
های توســعه یاد شده تا امروز نیمی از راه را 
پیموده باشیم و در حال حاضر امکان تولید 
حداقــل 30 میلیون تن فــوالد را در داخل 
کشور داشته باشیم . اما چنین ظرفیتی ایجاد 
نشــده و همین امر مــا را در تحقق اهداف 
نهایی با تردید مواجه می کند. اگر پیش بینی 
های ظرفیت تولید فوالد را واقع بینانه تصور 
کنیم ، اولویت ســال 94 به طور قطع اقدام 
جدی جهت ایجاد ظرفیت های تولید جدید 
اســت و این امر نیاز به مساعدت و همکاری 
بانک ها و سازمان های دولتی ذیربط دارد . 
زمانی که دولت پیشــین مبادرت به انحالل 
صندوق ذخیره ارزی نمود و دوســال و نیم 
بعد صندوق توســعه ملــی را جایگزین آن 
معرفــی کرد، همۀ دســت انــدرکاران می 
دانستند که واحدهای صنعتی در دست اجرا 
و آماده برای شــروع فعالیت اجرایی با وقفه 
ای جدی مواجه شــده و کل کشور از لحاظ 
توسعه صنعت با مشکل روبرو شده و آثار آن 
در سال های بعد نمایان خواهد شد . بنابراین 
وظیفه دلســوزان و دست اندرکاران صنعت 
کشور است که توســعه صنعت را به عنوان 
یک اولویت خاص در نظر داشــته و زمینه 
افزایــش تولید داخلی را چه در زمینه فوالد 
و چه در سایر شاخه های تولید فراهم نمایند 
. اگــر واگذاری طرح های فوالدی به صورت 
جدی در دســتور کار قرار گیرد و اگر برای 
جذب منابعی که از طریق صندوق توســعه 
ملی برای چرخه فوالد در ســال 1394 در 

نظر گرفته شده، اراده همکاری وجود داشته 
باشــد و به خصوص اگر بخش خصوصی در 
این مورد از حمایت های ویژه برخوردار شود، 
تردیدی در پیشرفت این صنعت به تناسب 
ظرفیــت پیش بینی شــده نخواهد بود که 
امیدواریم چنین شود .کالم آخر اینکه طرح 
های در دســت اجرای ایمیــدرو می توانند 
مشــروط به واگذاری به بخش خصوصی از 
پیشرفت فیزیکی قابل قبولی برخوردار شده 
و اثر بسزایی را در توسعه صنعت فوالد شاهد 
باشیم .  اما فارغ از اولویت های  بخش تولید 
در این صنعت بایستی مسائل بازار را نیز مورد 
توجه قرار دهیم . مشکالت رکود اقتصادی 
در سال گذشته باعث کاهش تقاضا در بازار 
همۀ کاالها شد و به خصوص با افت فعالیت 
ساخت و ساز بازار کاالهای مصرفی در بخش 
ساختمان هم با رکود مواجه گردید. اما برون 
رفت از این شــرایط نیازمند توجه دقیق و 
مؤثر دولــت و همکاری بخش خصوصی به 
طور فعال است . ایجاد انضباط مالی ، اصالح 
سیستم بانکی و کاهش نرخ سود تسهیالت 
بانکی و تک نرخی شدن ارز از جمله الزامات 
نظم بازار اســت که اگر عملی شــوند، دور 
نیست که با بهبود شرایط بازار مواجه خواهیم 
شد. آنچه که تاکنون با همت دولت تدبیر و 
امید به انجام رسیده، روند اصالحی کندی را 
نشان می دهد که البته باید شرایطی را که 
در آغــاز کار دولت فعلی با آن مواجه بودیم 
نیز در نظر بگیریم .به هرحال در بازار فوالد 
بایستی منتظر شــرایط مطلوب باشیم و به 
روند اصالحی که دولت در تمامی بخش های 
اقتصاد اعمــال خواهد نمود، امید ببندیم تا 
رشد اقتصادی قابل قبول محقق گردد .  

جهانبخش 
شکری

رئیس هیأت 
مدیره جتمع 
جهان فوالد 

غرب

سید رضا 
شهرستانی

رئیس هیئت 
مدیره شرکت 

کالچ
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وضعیت بهتر تولیدکنندگان 
ورق های فوالدی در سال جدید

 ایران برای حضور در صحنه رقابت بین 
نیازمند داشتن فضای کسب و کار  المللی 
است  مشخص  که  طور  همان  است.  قوي 
صنعت  سه  روی  بر  کشور  سیاستگذاران 
مادر)نفت، خودرو و فوالد( تمرکز دارند و در 
تالش هستند با این صنایع بتوانند به بازارهای 
جهانی راه یابند. در مورد صنعت فوالد باید 
بدانیم که بدون پیشرفت کیفی محصوالت 
اقتصاد  جانبه  همه  توسعه  عمالً  فوالدی 
جهانی و رفاه نسبی بشر امکان پذیر نمی 
باشد. صنعت فوالد یکی از مهمترین و تاثیر 
گذارترین صنایع در رشد و توسعه صنعتی 
هر کشوری محسوب می شود. صنایع پایه از 

قبیل حمل و نقل، ساختمان، ساخت ماشین 
آالت، معدن و دیگر صنایع مرتبط با تولید 
و انتقال انرژی به فوالد وابسته می باشند. بر 
این اساس، تقاضای جهانی فوالد باال بوده و 
در آینده هم اگر افزایش نیابد ثابت می ماند. 
در حال حاضر ظرفیت بیش از حد تولید، 
مهم ترین چالش فوالدسازان است. سازمان 
توسعه و همکاری های اقتصادی اظهار داشته 
همچنان  عرضه  مازاد  رود  می  انتظار  که 
چالش اصلی پیش روی صنعت فوالد جهان 
باشد. دخالت دولت ها در بخش فوالد، مازاد 
تولید و عرضه در کنار اختالل در داد و ستد 
فوالد، سوددهی پایین صنعت فوالد، حرکت 
ثباتی  بازارهای نوظهور، رشد بی  به سمت 
فقدان سرعت  کاهش حاشیه سود،  و  بازار 
در عملیات و نیاز به متحول سازی مدل های 
کسب و کار همگی چالش های جدی برای 
شرکت های فوالدی ایجاد نموده است.  در 
راهکارهایی  دنبال  به  دنیا  نقاط  از  بسیاری 
برای محدود سازی داد و ستد فوالد هستند و 
همانطور که پیشتر مطرح شد، نبود سرعت در 
عملیات، این صنعت را متاثر ساخته و منجر 
به ایجاد ظرفیت مازاد در سطوح فعلی شده 
است. در کنار این مشکالت مشترک جهانی، 
صنعت فوالد در ایران با چالش هایی از قبیل 
خشکسالی، افزایش هزینه های انرژی، کمبود 
مواد اولیه، تداوم واردات، کاهش قیمت نفت 

و ... مواجه می باشد. به همین منظور دولت 
برای بهبود و توسعه صنعت فوالد باید زیر 
ساخت های الزم را فراهم کند. این زیرساخت 
ها شامل ایجاد تسهیالت براي سرمایه گذاری 
در بخش تولید گندله، ورود ضایعات در بنادر 
پرداخت  خصوصی،  بخش  به  واگذاری  و 
تسهیالت ویژه به تولیدکنندگان بخش هاي 
مختلف زنجیره فوالد و تسهیل صادرات می 
باشد. در سند چشم انداز 1404 رسیدن به 
ظرفیت تولید 55 میلیون تن فوالد مشخص 
با وجود  مهم  این  به  و رسیدن  است  شده 
بی  و  است  دسترس  از  دور  فعلی  شرایط 
تردید رسیدن به تولید مدنظر تا پایان برنامه 
پنجم توسعه، نیازمند ایجاد زیرساخت  هاي 
مواصالتي، بندري و سایر بخش ها است که 
باید در کنار هم به توسعه برسند. برای نمونه، 
تولید  گرفته  صورت  برآوردهاي  اساس  بر 
نیازمند حداقل  فوالد  تن  میلیون  حتی50 
100 میلیون تن سنگ آهن است. در مورد 
ایران  در  فوالدی  های  ورق  مبادالت  رونق 
در سال های پیش رو هم می توان گفت به 
دلیل مورد استفاده قرار گرفتن این محصول 
صنعتی به  عنوان یک ماده اولیه در خطوط 
از جمله خودروسازی،  پایین  دست  صنایع 
لوله و پروفیل سازی، ساخت لوازم خانگی و... 
تولیدکنندگان این محصول روزهای مبادالتی 

به نسبت بهتری را پیش رو خواهند داشت.

سعید 
رئوفي

قائم مقام مدیر 
عامل شرکت 

صبا فوالد 
زاگرس

امید به بهبود توازن زنجیره 
فوالد در سال 94

 ســال 93 با امید زیادی شــروع شــد و 
همه با تصور اینکه به زودی توافق هسته ای 
صورت می گیرد، منتظر پایان رکود اقتصادی 
و دوره رونق تا پایان سال ماندند که متاسفانه 
این اتفاق نیفتاد و تولیدکنندگان با توجه به 
عدم وجود تقاضا در بازار شــرایط سختی را 
پشت سر گذاشــتند. اما فضای کسب و کار 
در ســال 1394 بهتر شده و به هر حال باید 
بپذیریم که امیدواری و شعف مردم و فعاالن 

اقتصادی با رشــد همراه بوده اســت. این در 
حالی است که بســیاری از فعاالن اقتصادی 
چشم به راه تغییرات عملی تري هستند تا به 
این باور برسند که امیدواریشان بیهوده نبوده 
است. خبر حضور سرمایه گذاران خارجی به 
خصوص در حلقه های تامین کننده مواد اولیه 
از جمله گندله و آهن اســفنجی، خبر نهایی 
شدن فاینانس طرح های استانی و اخباری از 
این دســت باعث شده که حلقه های انتهایی 
زنجیره فوالد از جمله تولیدکنندگان شمش 
و محصوالت نوردی با امید و انگیزه بیشتری 
کار کنند. در حال حاضر سیگنال هایی که از 
بخش مسکن می رســد حاکی از خروج آرام 
این بخش از حالت رکود می باشد. البته همه 
مستحضر هستند که رسیدن مجدد به شرایط 
رونق نیازمند زمان می باشد اما سیاستگذاری 
ها باید به گونه ای باشــد که دوباره در زمان 
رونــق و افزایش فعالیت های عمرانی همانند 
ســال های قبل و به دلیل کافی نبودن مواد 
اولیه هر کدام از حلقه ها، مجبور به بازکردن 
مرزها به روی واردات شــمش و محصوالت 
نوردی نشــویم. در حال حاضر ظرفیت نصب 

شده و آماده تولید شمش کشور بیش از 22 
میلیون تن می باشد که به دلیل کمبود و غیر 
عادالنه بودن قیمت آهن اسفنجی، نهایتا 16 
میلیون تن فوالد تولید شد و این در شرایطی 
است که بسیاری از خطوط آماده تولید آهن 
اسفنجی نیز که ظرفیت مجموع آنها به بیش 
از20 میلیون تن می رســد، به دلیل کمبود 
گندله نتوانستند بیش 14 میلیون تن تولید 
کنند. با بررسی هایی که انجام دادیم متوجه 
شدیم که با بهره برداری از چند طرح گندله 
سازی با ظرفیت حداقل 4 میلیون تن که قطعا 
امسال به مدار تولید اضافه می شوند تا حدی 
مشکل تامین گندله واحدهای تولید کننده 
آهن اســفنجی حل می شــود. البته کمبود 
گندلــه در حاضر بیش از 10 میلیون تن می 
باشد اما با این حال درصورتی که برنامه ریزی 
ها به سوی عادالنه شدن قیمت آهن اسفنجی 
پیــش رود، ظرفیت بیش از 20 میلیون تنی 
بالقوه شــمش  به راحتی بالفعل می شود و 
نورد کاران هم می توانند با مشــکالت کمتر 
محصوالت نوردی را راهی بازارهای داخلی و 

یا صادراتی نمایند. 

احمد 
دنیانور

مدیر عامل 
فوالد جنوب
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صنعت فوالد با سیاست های 
خرد دولت رونق نمی گیرد

توافقـات  اینکـه هنـوز  بـه  توجـه  بـا   
قطعـی  و  مکتـوب  موردبحـث  سیاسـی 
و  تالش هـا  می تـوان  بازهـم  ولـی  نشـده 
فعالیت هایـی را هـم در داخـل و هـم در 
خـارج از کشـور دیـد کـه سـعی دارنـد تـا 
مقدمـات تغییـرات را هرچـه زودتـر فراهم 
کننـد که بـه نظرم اگـر این توافـق صورت 

بگیـرد، نتیجـه را مثبـت می بینـم.
در حـال حاضـر بـا توجـه بـه طوالنی مدت 
بودن بازگشـت سرمایه به سـرمایه گذار و با 
توجـه بـه وضعیـت اقتصادی کشـور تمایل 
چندانـی بـرای پاگـذاری بـه عرصـه تولید 
احسـاس  سـرمایه گذاران  طـرف  از  فـوالد 
نمی شـود و سیاسـت های خـرد دولت مثل 

کاهـش سـود بانکی به نظر نمی رسـد تاثیر 
شـگرفی بـر رونـق صنعـت فـوالد در برهه 

زمانی کوتاه داشـته باشـد. 
در بـازار آزاد ایـن عرضـه و تقاضاسـت کـه 
میـزان رونـق و رکـود را مشـخص می کنـد 
و نیـازی بـه سیاسـت گذاری های مختلـف 
نیسـت، چـرا که در بـازار آزاد نظـم خود به 
خود و با گذشـت زمان برقرار می شـود و در 
ایـن راه اگـر انجمـن هم بتوانـد از اعضایش 
دفـاع کند و بیشـتر به بخـش خصوصی بها 
دهـد و همچنیـن بـا تشـکیل کمیته هـای 
تخصصـی به مشـکالت رسـته های مختلف 
بپـردازد، باعث ثبات بیشـتر و تضـاد منافع 
کم تـر بیـن فعاالن صنـف خواهد شـد   

بازارهای خارجی را هدف قرار 
دهیم

ابتدایی سال  ماه های  در  نظر من  به   
تغییری در وضع موجود نخواهیم داشت و 
بعد از آن اوضاع بهتر خواهد شد و قیمت ها 
هم در مواد اولیه و هم محصوالت کاهش پیدا 
خواهد کرد. چراکه در حال حاضر هم تقاضا 
پایین است و هم نقدینگی مردم کم است. 
در کنار این برگزاری نشست ها و کمیته های 
مشترک در بین واحد های مختلف و تعامل 
بیش تر می تواند راهگشای بهبود وضعیت در 
صنعت فوالد باشد. گرچه این نکته را هم 
باید گفت که در شرایط موجود هم قیمت  
محصوالت فوالدی آن چنان پایین نخواهد 
 20 حدود  گذشته  سال  در  چنانکه  آمد؛ 
میلیون تن تولید و واردات فوالد داشتیم ولی 

میزان مصرف  در حدود 18 میلیون تن بود، 
یعنی در حدود 2 میلیون تن مازاد مصرف 
داشتیم که باعث کاهش قیمت ها شده بود. 
قیمت ها  افت  باعث  تقاضا  کاهش  درواقع 
شده بود. البته باید عوامل دیگری را نیز در 
برای  داشت،  نظر  در  فوالد  قیمت  کاهش 
مثال عواملی مثل ورود ماده پلیمر به صنعت 
ساختمان و صنعت اتومبیل سازی که باعث 
کاهش مصرف مواد فوالدی در این صنایع 
شده است. در این شرایط است که نیاز به 
صادرات محصوالت فوالدی بیش تر احساس 
می شود و باید بستر را برای صادرات بیش تر 
بازارهای  باید  در این صنعت فراهم کرد و 

خارجی را هدف قرار داد.    

خروج فوالد از رکود از مسیر 
تحرک دادن به پروژه های عمرانی 

 یکــی از راه هــای بــرون رفــت از ایــن 
رکــود بی ســابقه در صنعــت فــوالد، ایجــاد 
تحــرک در پروژه هــای عمرانــی کشــور 
اســت و بــا توجــه بــه نقــش دولــت کــه در 
ــت؛  ــر اس ــرات پررنگ ت ــن تغیی ــاد ای ایج
ــه  ــه ب ــن حیط ــت در ای ــت می بایس دول
طــور جــدی ورود کنــد. همچنیــن اعمــال 
ــری  ــت دیگ ــرای واردات، سیاس ــه ب تعرف
ــه  ــا ب ــر از اینه ــت بیش ت ــه بایس ــت ک اس

ــود. ــه ش آن توج
راهــکار دیگــر تاکیــد بیش تــر بــر صــادرات 
ــذاری  ــدف گ ــی و ه ــای خارج ــه بازاره ب

بــرای ارتقــای بیش تــر فــروش محصــوالت 
ــده  ــت و تولیدکنن ــور اس ــارج از کش در خ
هــا بایــد بــرای خــروج از رکــود سیاســت 
خــود را بــر کســب بازارهــای خارجــی بنــا 
کننــد و عــالوه بــر آن عرضــه داخلــی خود 

را نیــز افزایــش دهنــد. 
ــال  ــد احتم ــال جدی ــال در س ــر ح ــه ه ب
تغییــرات فاحــش بعیــد اســت، امــا باتوجه 
تفاهمــات سیاســی صورت گرفتــه  بــه 
ــت  ــود وضعی ــه بهب ــدوار ب ــوان امی می ت

ــود.    ــوالد ب ــت ف صنع

عظیم 
مطهری زاد

 رئیس فروش 
گروه ملی 

صنعتی فوالد 
ایران

مسعود 
محمد

مدیربازرگانی 
مجتمع فوالد 

ویان

سیدحسین 
ساداتیان

مشاور هیئت 
مدیره آماد فلز 

خاورمیانه
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چالش نقدینگی در فوالد ایران 

 سال گذشته در حالی به پایان رسید که 
جهان با چالش ها و مشکالت بحران اقتصادی 
دســت به گریبان بود و به گونه ای می توان 
گفت که شــاهد اتفاق مهم و رخدادی نوید 
بخش در عرصه اقتصاد جهانی در سالی که 

گذشت نبودیم.
اما جدای از عوامــل خارجی عوامل داخلی 
متعددی بر صنعت فوالد در سال جاری تاثیر 
گذار خواهد بود که از جمله آنها می توان به 
رویکرد دولت در بحث تصمیمات در زمینه 
اقتصاد کالن کشــور، وضعیت بودجه سال 
کشــور، قانون هدفمند ســازی یارانه ها در 
ســال جاری،نرخ ارز در ایران و سیاست های 
صنعتی دولت خصوصا در صنعت فوالد در 
سال جاری اشاره کرد. اما عمده ترین چالش 
 سال را می توان به مشکالت نقدینگی فعاالن 
عرصه تولید و تجارت صنعت فوالد اختصاص 

داد.
دولت هم اکنون برنامه ای بــرای راه اندازی 
طرح های عمرانی جدید به لحاظ جلوگیری 
از ایجاد بار مالی برای آینده نخواهد داشت و 
به طور عمده تالش های خود را معطوف به 
اتمام رساندن طرح های عمرانی خواهد کرد 
که این تصمیم به معنای کاهش شدید تقاضا 
در بخش طرح های عمرانی دولت می باشدکه 
همواره یکی از متقاضیان اصلی محصوالت 
فوالدی در سالیان اخیر بوده است؛ بخشی که 
می توان گفت برای چنین حجمی  از تقاضا در 

کشور جایگزینی وجود ندارد.
از سوی دیگر، طرح مسکن مهر تا حدودی 
به مراحل پایانی خود نزدیک شده و پیشرفت 
این طرح در بیشتر نقاط ایران نشان از گذر 
این طرح از مراحل ســاخت و ساز که تقاضا 
برای محصــوالت و فرآورده های فوالدی را 
حمایت می کنــد، دارد و با توجه به تصمیم 
دولت مبنی بر نداشتن برنامه جدیدی در این 
بخش حذف یکی دیگر از متقاضیان بزرگ 

محصوالت فوالدی در ایران در سالیان اخیر 
را شاهد خواهیم بود.

از سوی دیگر انتظار می رود مباحث مربوط 
به کمبود ارز و مشــکالت پیش روی تجار و 
تولیدکنندگان در بحث گشایش اعتبار که در 
سال گذشته وجود داشته و در ماه های پایانی 
آن به اوج خود رسیده بود، در سال جاری نیز 
کماکان ادامه یابد. تالطم و عدم ثبات الزم 
در نرخ ارز، در عمل مشکالت بسیاری را برای 

تولیدکنندگان به دنبال داشته است.
ذکر پتانســیل های مهم و اساسی مربوط 
به صنعت فوالد و فراوانی آن در کشــور ما 
از جمله ذخایر مناســب سنگ آهن، منابع 
عظیم گاز طبیعی، نیروی انسانی متخصص 
و همچنین موقعیت ممتاز ســوق الجیشی 
کشور به لحاظ ارتباط با دریای آزاد و همین 
طور پیشی گرفتن صنعت فوالد کشور ترکیه 
از ما علی رغم عدم وجود هرگونه مزیت های 
برشــمرده در ارتباط با صنعت فوالد در آن 
کشــور، قطعاً تکراری خواهد بود. عالوه بر 
ترکیه، چنانچه تاکنون کشورهای عربستان 
و امــارات به همراه قطر با اجرای طرح های 
توســعه فوالد در قامت رقبای ما در منطقه 
ظاهر می شدند، امروز کشوری چون عمان 
نیز به این قافله پیوســته اســت و اگر برای 
تامین الزامات توســعه فوالد کشور از قبیل 
ســرمایه گذاری خارجی، تامین زیربناهای 
مورد نیاز و از همه مهم تر ساماندهی طرح 
ها و برنامه ها در قالب یک نقشــه راه مدون 
و منظم فکری نشــود، شرکت های فوالدی 
کشــورهای یاد شــده با توجه به دارا بودن 
منابع عظیم ســرمایه ای و نیز اســتفاده از 
فرصت های همکاری با شرکت های معتبر 
دنیا )پیمانکاران عمومی و تامین کنندگان( 
فرصــت رقابت در منطقــه را به طور کامل 
از ما خواهند گرفت. از ســوی دیگر کاهش 
قیمت سنگ آهن به ریسمان نجات بعضی از 
فوالدسازان بزرگ چینی تبدیل و زمینه ساز 
افزایــش صادرات محصوالت فــوالدی این 
کشور شــده که موجب باال رفتن تنش های 
تجاری بین چین و کشورهای اتحادیه اروپا 
و هند خواهد شــد و ایران هم در این بازی 
بی بهره نمانده اســت، چراکــه ایرانی ها هم 
همچون برزیل و اســترالیا سنگ آهن خود 
را ارزان تر از نــرخ فروش داخل به چینی ها 
می فروشــند و خود در تولید فوالد از برنامه 

عقب هستند!
یکی از بزرگ ترین چالش های کنونی و پیش 
روی صنایع فوالدی کشور مشکل خشکسالی 
های اخیر، کاهش ذخایر آب کشــور و البته 

خشــک شــدن رودخانه هایی است که از 
نزدیکــی صنایع فوالد عبور می کنند مانند 
خشک شدن زاینده رود. باید از همین حاال 
فکری برای تشنگی صنایع فوالدی کرد زیرا 
اگر به همین شکل خشکســالی در کشور 
ادامه پیدا کند، در سال های آینده برخی از 
کارخانه های تولید فوالد کنونی نیز تعطیل 

خواهند شد.
از سوی دیگر چالشی که بعد از شروع اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها و آزاد سازی قیمت 
انرژی برای صنایع فوالدی پیش آمده است، 
باال رفتن و چندین برابر شدن هزینه تولید 
فوالد در کشور است به گونه ای که بسیاری 
از تولیدکننــدگان بخــش خصوصی فوالد 
معتقدند تعدادی از محصوالت آن ها دیگر 
صرفه اقتصادی ندارد و دولت برای اینکه این 
صنایع بتوانند به حیات خود ادامه دهند باید 

تسهیالت ویژه به آن ها بدهد. 
ایران بــا وجود اینکه یکــی از بزرگ ترین 
تولید کنندگان ســنگ آهن خام در جهان 
اســت اما به اندازه کافی کارخانه های تولید 
فرآورده های ســنگ آهن مانند گندله را در 
اختیــار ندارد و همین موضــوع باعث بروز 
مشکالت بسیار برای توسعه صنایع فوالدی 
در کشور شده است زیرا کارخانه های تولید 
فوالد مجبور هستند بخش زیادی از نیازهای 
خود را از خارج از کشــور و با هزینه بسیار 

باالتر از گندله داخلی تهیه کنند. 
در شرایط کنونی ظرفیت تولید گندله کشور 
به شکلی است که عمال تنها پاسخگوی نیاز 
کارخانه های فوالد مبارکه و فوالد خوزستان 
است. برای حل این مشکل باید جلوی خام 
فروشــی گرفته شــده و با کمــک دولت و 
تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری، 
کارخانه هایی برای تولید گندله و مواد اولیه 

برای تولید فوالد در کشور راه اندازی شود.
اگر تنها بخشــی از چالش های پیش روی 
صنعت فوالد حل شــود در مرحله اول می 
توان انتظار این را داشــت که حداقل تولید 
فوالد کشور به ظرفیت کنونی که 24 میلیون 
تن در سال است برسد و عقب افتادگی حدود 
9 میلیون تنی بر طرف شــود و در مراحل 
بعدی برای توسعه و رسیدن به ظرفیت 40 

میلیون تنی برنامه ریزی شود. 
البته در این بین باید این نکته را هم در نظر 
گرفت که طبق سند چشم انداز بیست ساله 
تا سال 1404 یعنی کمتر از 10 سال دیگر 
ظرفیت تولید فوالد کشور باید به 55 میلیون 
تن برســد یعنی بیــش از 3 برابر ظرفیت 

کنونی. 

امیر حسین 
طباطبایی

مدیر توسعه 
و ارتباطات 

صنایع فوالد 
هفت الماس 
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نظرخواهی چیالن از کمیسیون صنایع مجلس

برای فعاالن فوالد خط اعتباری 
تعریف شود

  کمال الدین پیرموذن، در مورد فرصت 
در  گفت:   94 سال  در  فوالد  صنعت  های 
سفر به هند و دیداری که با سرمایه گذاران 

این کشور داشتیم، این سرمایه گذاران پرتوان 
بودند و قطعا سرمایه گذاران ما می توانند بعد 
دیپلماسی  سیاسی،  دیپلماسی  توفیقات  از 
اقتصادی را نیز رقم بزنند. وی اظهار داشت: یکی 
از مواردی که کشورهای خارجی بسیار نسبت 
به سرمایه گذاری آن در ایران حریص هستند 
سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی و 
به ویژه سرمایه گذاری در صنعت فوالد است 
و تردید ندارم پس از گشایش های احتمالی 
آینده، در این رقابت سرمایه گذاری در فوالد 
این کشور به صورت گسترده انجام می شود 
و این باعث تولید ثروت و توسعه کشور می 
شود. پیرموذن در مورد مهم ترین مشکالت 
داشت:تولید  اظهار  نیز  کشور  فوالد  راه  سد 
کنندگان فوالد عنوان می کنند که مهمترین 
مشکالتشان واردات بی رویه فوالد است ولی از 
آن سو دولت اعالم می کند که ما نوسانات بازار 

و نیاز کشور را سامان می دهیم. وی تاکیدکرد: 
صاحب  حمایتی  های  سیاست  همه  باید 
منصبان در بخش فوالد جلب شود و با نشست 
بخش خصوصی و فعالین این عرصه و دولت 
مشکالت سد راه شکوفایی صنعت فوالد کشور 
نیز برداشته شود. این عضو کمیسیون صنایع 
و معادن تصریح کرد: متاسفانه ما نتوانسته ایم 
به خوبی از ظرفیت های صنعت فوالد استفاده 
کنیم زیرا ما با محدودیت های منابع مالی 
مواجه هستیم و آن بستر پرجاذبه برای فعالین 
این عرصه به حدکافی صورت نگرفته است. 
وی ادامه داد: نمی دانم نهادهای خصولتی تا 
چه اندازه توانسته اند بهره وری کامل را داشته 
باشند اما ما نیاز بیشتر به بسترسازی برای 
فعالیت مجدانه بخش خصوصی داریم که البته 
باید تعریف خط اعتباری از طریق بانک ها برای 

فعالین این عرصه داشته باشیم.   

مکان یابی های اشتباه در صنعت 
فوالد باید به حداقل برسد

 دکتر حســینی صدر، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی در 
مورد چالش هایی که صنعت فوالد در آینده 
دارد گفــت: ما بــرای 55 میلیون تن فوالد 
هدفگذاری داریم، کشــور ما نیز 25 هزارتن 
مصــرف فوالد دارد و اگر مقداری ســرمایه 
گذاری های عمرانی بیشتر شود، 30 میلیون 
تن هم مصرف داریم و صنعت فوالد کشــور 

می تواند صادرکننده نیز باشد.

وی اظهار داشــت: ما در صنعت فوالد از دو 
سه نظر غنی هستیم که این باید به قدرت 
ما تبدیل شــود. یکی از آن ها این است که 
ایران از لحاظ معادن ســنگ آهن ظرفیت 
خیلی خــوب دارد و همچنین دارای انرژی 
ارزان و نیروی کار ارزان است  و اگر این سه 
عامل یعنی انرژی ارزان ، نیروی کار ارزان و 
معادن فراوان در هر کشوری باشد می تواند 
آن کشــور را به قطب و قدرت صنعت فوالد 

تبدیل کند.
حســینی صدر گفت: خوشــبختانه ما بازار 
مصرف بســیار خوبی هم درداخل و هم در 
کشــورهای منطقه مثل عراق و افغانستان 

داریم و می توانیم فوالدمان را صادر کنیم.
وی تاکید کرد:سرمایه گذاری در این عرصه 
می تواند بسیار کار صحیحی باشد اما برخی 
مکان ها برای ســرمایه گذاری اشتباه بوده 
است. در برخی مناطق معدن کافی نداشته 
ایم یا آب کافی نداشته ایم در حالی که این 
صنعت بســیار آب براست و به دلیل همین 
مکان یابی اشتباه از لحاظ آالیندگی و خشک 
شدن محیطی وآســیب رساندن به محیط 

زیست مشکالتی را ایجاد کرده است.
این عضوکمیسیون صنایع  و معادن گفت: 
درواقع ما باید در مکان هایی در تولید فوالد 
سرمایه گذاری کنیم که آب کافی و سهولت 
جابجایی داشته باشد و البته عوارض زیست 
محیطی نداشته باشد و اگر این موارد رعایت 
شــود چون صنعت فوالد یک صنعت مادر 
است، سرمایه گذاری در آن برای کشور یک 

محرک اقتصادی است.
حسینی صدر چالش های دیگر صنعت فوالد 
را واردات و تصمیمات سیاســی دانســت و 
خاطر نشان کرد: متاسفانه عده ای در داللی و 
وارادت محصوالت فوالدی سود انبوهی دارند 
و اینها می توانند در تصمیم سازی در عرصه 
فوالد تاثیرگذار باشند. از دیگر موانع بر سر راه 
توسعه این صنعت، برخی تصمیمات سیاسی 
است مثال طرح هایی در این بخش اجرایی 
شده است که یا مواد اولیه نداشته است و یا 
سایر الزامات را نداشته است اما طرح اجرایی 
شده است که اینها صحیح نیست و بعدا نیز 

با مشکل مواجه شدند .  

نگاه مجلس

کمال الدین 
پیرموذن

عضو 
کمیسیون 

صنایع و 
معادن مجلس 

شورای 
اسالمی

موید 
حسینی 

صدر

عضو 
کمیسیون 

صنایع و 
معادن مجلس 

شورای 
اسالمی
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کنسرسیومی برای ورود 
تکنولوژی به کشور تشکیل شود

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در ارزیابی خود از وضعیت صنعت فوالد در 
آینده گفت:صنعت فوالد برای کشور ما می 
تواند یک صنعت رقابت پذیر باشــد زیرا در 
کشور به جز منابعی که هنوز اکتشاف نشده 
است، هم حداقل 4 میلیارد تن منابع شناخته 
شده سنگ آهن داریم و هم کشور ما ساحل 
بسیار خوبی هم در جنوب و هم شمال دارد 

ویکی از مزیت هایی کــه در صنعت فوالد 
مطرح است، دسترسی به آب های آزاد است.

وی اظهار داشت: بســیاری از کشورها این 
مزیت ها را ندارند مثــال کره جنوبی حتی 
یک کیلوگرم  منابع ســنگ آهن ندارد ولی 
55 میلیون تــن تولید فوالد دارد  ولی ما با 
این همــه مزایایی که داریم، 15میلیون تن 
فوالد داریم و این خیلی پایین است و چشم 
انــداز تولید فوالد باید حداقل به 50 الی 60 
میلیون تن برســد و این قابل دستیابی هم 
برای مصرف داخل و هم برای صادرات است.

گروسی گفت : ما در حال حاضر تقریبا بیش 
از 10 میلیون تــن فوالد به جز تولیدی که 
داریم وارد می کنیم و این در حالی است که 
می توانیم هم این عدد را تولید کنیم و هم 

صادرات داشته باشیم .
وی تاکید کرد: بحث فوالد با توجه به اینکه  
مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی و 
ایجاد فرصت های شغلی در کنار اجتناب از 
خام فروشی را مطرح کردند، باید موردتوجه 
قرار گیرد زیرا توســعه کشور نیز با فوالد و 
ســیمان اســت و این دو برای سازندگی در 

کشور ضروری است .
عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
تصریح کرد: امیدواریم از خام فروشی و اینکه 
بخواهیم دائما سنگ آهن را با این شیوه به 
کشورهای دیگر صادر کنیم اجتناب شود و 
کارخانه های با ظرفیــت باال ایجاد کنیم و 
بتوانیم عالوه بــر تامین نیاز داخل حتی به 

عنوان صادرکننده فوالد نیز باشیم.
وی با ارائه پیشنهاداتی برای خروج صنعت 
فوالد از رکود گفت:ما باید تکنولوژی خوبی 
داشــته باشــیم و این موضوع می تواند با 
بسیاری از کشــورها به طور مشترک باشد 
یعنی به جای اینکه فــوالد وارد کنیم یک 
کنسرسیومی تشکیل شود و بخش خصوصی 
که می تواند با بسیاری از شرکت ها همکاری 
کند، با بهبــود تکنولوژی تولیــد را به 55 
میلیون تن برســاند. دولت هم می تواند با 
همکاری بخش خصوصــی این کار را پیش 
ببرد یعنی دولت بخش خصوصی را ترغیب 
کند تا آنها وارد شــوند و دولت موانع پیش 

روی آنان را بردارد.  

نگاه مجلس

حسین 
گروسی

عضو 
کمیسیون 

صنایع و 
معادن مجلس 

شورای 
اسالمی
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طی یکسال گذشته رخ داد

معامـله 147 هـزار 
میلیارد   ریالی انواع 
مقاطع فوالدی در 

بورس کاال
 مریم زمانیان

بورس

فوالد در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران در سال 93 شاهد 
معامله 8 میلیون و 912 هزار و 566 تن انواع محصوالت فوالدی بود 
که ارزش این میزان معامالت فوالد در طول یکسال به رقمی بالغ بر 
147 هزار و 494 میلیارد ریال رسید. محصوالت معامله شده در بورس 
کاالی ایران در گروه فوالد طی سال گذشته به صورت نقد و سلف مورد 
داد و ستد قرار گرفته است. از این میان 8 میلیون و 550 هزار و 213 
تن آن به صورت ســلف و با ارزشی بالغ بر 141 هزار و 658 میلیارد 
ریال و 362 هزار و 353 تن آن به صورت نقدی و با ارزشی بالغ بر 5 
هزار و 836 میلیارد ریال معامله شده است. تاالر محصوالت صنعتی 
و معدنی یکی از تاالرهای ســه گانه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران 
است که در آن قابلیت انجام معامالت به صورت نقدی، نسیه و سلف 
وجود دارد. در گروه فوالد این تاالر محصوالتی از قبیل انواع ورق های 
فوالدی، سبد میلگرد و تیرآهن داد و ستد می شود. در این معامالت 
فقط تولیدکنندگان واقعی کاالها می توانند اقدام به فروش محصوالت 
خود در قالب محصوالت سلف کنند و ریسک نکول تولیدکنندگان نیز 
بر اساس دستور العمل تسویه و پایاپای بورس کاالی ایران پوشش داده 
می شود. طبق دستور العمل معامالت بورس کاالی ایران محدودیت 
زمانی برای سررسید قراردادهای سلف وجود ندارد و با توجه به تقاضای 
بازار قراردادهای سلف می تواند با هر سررسیدی منتشر می شود ولی 
تاکنون بلندترین سررســید انتشار سلف در این بورس 6ماهه است و 
در حال حاضر حداکثر سررســیدها 3 ماهه است. عمده خریداران در 
معامالتی که به صورت سلف انجام می شود مصرف کنندگان واقعی 
کاالهای فروخته شده هستند از این رو تمامی معامالت در قالب سلف 
منجر به تحویل فیزیکی می شــود. یکی از مزایای معامالت در قالب 

ســلف امکان تامین مالی کوتاه مدت با کمترین هزینه و کوتاه ترین 
زمان است. 

فوالد در بازار فرعی بورس کاالی ایران 
از زمــان راه اندازی بازار فرعی بورس کاالی ایران تاکنون زمان زیادی 
نمی گذرد. بازار فرعی بورس کاالی ایران از 15 مهر ماه سال گذشته 
بــا عرضه براده های فلزی ضایعاتی شــرکت راه آهن فعالیت خود را 
آغاز کرد. در اولین عرضه، 500 تن از براده فلزی ضایعاتی شرکت راه 
آهن جمهوری اسالمی ایران، به قیمت پایه 9200 ریال بر روی تابلو 
معامالت رفت. بازار فرعی بــورس کاالی ایران بر معامالت کاالهایی 
متمرکز اســت که به دلیل عدم دارا بودن تداوم عرضه یا اســتاندارد 
پذیری، امــکان پذیرش و معامله در بــازار اصلی معامالت کاالهای 
فیزیکی را دارا نیستند. این کاالها می توانند در دو دسته اموال منقول 
و غیر منقول عرضه شــوند و از مزایای کشف قیمت شفاف، کاهش 
هزینه های معامالت و امکان استفاده از معافیت مالیاتی بهره مند شوند. 
از زمان راه اندازی این بازار تا پایان ســال گذشته از جمله دارایی های 
منقولی که در گروه فوالد و در این بازار مورد معامله قرار گرفته است 
می توان به آهن آالت، چرخ دنــده، واگن، قراضه براده فلزی، چدن، 
چرخ لوکوموتیو و غیره اشاره کرد. طی این مدت یک هزار و 270 تن 
کاال در این گروه و به ارزش بیش از 10 میلیارد ریال داد و ستد شده 
است. از این میان یک هزار و 120 تن آن به صورت نقدی و 150 تن 

آن به صورت سلف معامله شده است. 

سنگ آهن در بورس کاالی ایران 
 طی سال گذشــته، 2میلیون و 265 هزار تن سنگ آهن به صورت 

به گزارش »چیالن«، طی سال 1393، 8 میلیون و 912 هزار و 566 تن انواع مقاطع فوالدی، یک هزار و 270 تن 
ضایعات فوالد، 2میلیون و 265 هزار تن سنگ آهن نقدی و 500 هزار تن سنگ آهن با قرارداد سلف موازی در 

تاالرهای معامالت بورس کاالی ایران داد و ستد شده است. 
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حجم و ارزش معامالت فوالد و سنگ آهن در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی طی سال 1393

نوع قراردادنام کاال
سال 1393

ارزش  ) هزار ریال (حجم ) تن (
8.550.213141.658.390.514سلففوالد

362.3535.836.106.360نقدي
8.912.566147.494.496.874جمع)فوالد(
500.000833.500.000سلف استانداردسنگ آهن

2.265.0002.305.593.705نقدی

2.765.0003.139.093.705جمع)سنگ آهن(

حجم و ارزش معامالت ضایعات فوالد در  بازار فرعی طی سال 1393

نوع قراردادنام کاال
سال 1393

ارزش  ) هزار ریال (حجم ) تن (
1501.147.500سلفضایعات فوالد

1.1209.394.820نقدی

1.27010.542.320جمع

نقدی در تاالر صادراتی  بورس کاالی ایران داد و ســتد شد. ارزش 
معامالت نقدی ســنگ آهن در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران به 
رقمی بالغ بر 86 هزار و 70 دالر در هر تن رســید. عالوه بر این، از 
زمان اولین عرضه سنگ آهن با قراردادهای سلف موازی استاندارد 
در تاالر معامالت بورس کاالی ایران از تاریخ 22 تیرماه 93 تا پایان 
این ســال، 500 هزار تن ســنگ آهن با قرارداد سلف استاندارد و 

بــه ارزش 833 میلیارد و 500 میلیون ریال مورد داد و ســتد قرار 
گرفته است. ســنگ آهن دانه بندی شرکت معدنی و صنعتی گل 
گهر نخستین دارایی پایه ای است که با راه اندازی قراردادهای سلف 
استاندارد در بورس کاالی ایران معامله شد و سید محسن فاضلیان 
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید به عنوان بازارگردان،در مراسم 
آغاز معامالت اوراق ســلف اســتاندارد سنگ آهن در بورس کاالی 
ایران گفت: »با توجه به اقدامات توسعه ای شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر، با راه اندازی معامالت اوراق ســلف استاندارد سنگ آهن، 
تامین مالی 90 میلیارد تومانی برای این تولیدکننده صورت گرفت«. 
یکی از مهمترین مزایای معامالت  ســلف موازی استاندارد تامین 

مالی تولیدکنندگان است. 

طی سال 93، 51 درصد از حجم معامالت بازار فیزیکی بورس کاالی ایران به معامالت 
محصوالت صنعتی و معدنی اختصاص داشت
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 نام دستگاه: داستکالکتور )غبارگیر( «
 شرکت سازنده: شرکت کالچ «
 سال ساخت: 1393 «

شرکت کالچ در 29 دی ماه سال گذشته دستگاه داستکالکتور )غبارگیر( 
طراحی و ســاخته شده توسط این شرکت که جهت جمع آوری گرد و 
غبار _که در زمان ذوب در روی کوره ذوب تولید می شود- را افتتاح کرد. 
داســتکالکتور فوق با خروجی37/18 میلی گرم در متر مکعب که این 
خروجی 3 برابر بهتر از استاندارد مشخص شده محیط زیست در اماکن 
مسکونی و 4 برابر بهتر از استاندارد مشخص شده محیط زیست در اماکن 

صنعتی تایید گردیده است.

سیستم گرد و غبارگیر
هدف از طراحی یک سیســتم جمع آوری غبــار بهبود کیفیت هوا با 
استفاده از جمع آوری و حذف ذرات ناشی از انواع فرایندهای صنعتی و 
تجاری، از جمله در صنعت فوالد، سیمان، کارخانجات معدنی و بسیاری 
صنایع دیگر می باشد. داستکالکتور یا غبارگیر به جهت فیلتراسیون هوا 

یا گاز حاوی انواع غبار طراحی و ساخته می شود.
بــه طور کلی، یک سیســتم جمع آوری غبار تجهیزات زیر را شــامل 

می شود:
دستگاه جمع آوری کننده غبار «
فن/دمنده «
هود «
سیستم تخلیه «
کانال و دیگر لوازم جانبی «
جرقه گیر و شعله گیر «

سیســتم های حذف غبار این شرکت به گونه ای طراحی شده اند تا با 
ارائه راه حل های جایگزین متعدد، خواسته های مشتری را محقق کند. 
داستکالکتور ساخت شده توسط شرکت کاچ دارای مکانیزم پاکسازی و 
کنترل تمام اتوماتیک بوده و این شرکت امکان ارائه داستکالکتور های 
خود با انواع کیسه ها متناسب با نوع و مشخصات غــبار، دمـــای هـوا 

یا گاز عــبوری از فـیلتر و دیـگر شــرایط مــحل نــصب را داراست.
این دســتگاه قادر به جمع آوری بیــش از 5/99% دود و غبار حاصله از 
دودکش های صنعتی کارخانه جات ذوب فلزات، معادن و کارخانه جات 

معرفی دستاوردهای بومی سازی شرکت های عضو انجمن

دستگاهی برای جمع آوری گرد و غبار کوره ذوب
  محمد شکیبایی نسب

»ماهنامه چیالن« بنابر رســالتی که در خصوص معرفی دستاوردهای بومی سازی در صنعت فوالد ایران برای 
خود قائل است در  هر شماره به معرفی توانمندی  های بومی سازی اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
می پردازد. اعضای محترم انجمن و مخاطبان فرهیخته می توانند اطالعات مربوط به نمونه های بومی ســازی 

شده قطعات و تجهیزات خود را برای اطالع رسانی به دفتر مجله چیالن ارسال نمایند.

بومی سازی
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گچ و سیمان و آهک و ... می باشد.طبق این گزارش، این دستگاه صد 
درصد ایرانی، کارآمد تر و ارزانتر از نوع خارجی می باشد.

محاسن دستگاه غبارگیر کالچ
1- جـلوگیری از پـخش گــرد و غـبار و دود حـاصــله از کـارخانه 
جـــات مـختلف صـــنعتی ذوب فـــلزات، کوره های آجر سفالی و 
کارخانجات کاشــی. شایان ذکر است که دستگاه فوق قابلیت کارکرد 
و جمع آوری گرد و غبار و گاز های باالی 1200 درجه ســانتیگراد را 

نیز دارد.
2- جمع آوری دوده هــای معلق )ظرفیت پانصد هزارمتر مکعب در 
ساعت( و قابل عرضه آن به بازار مصرف )پالستیک زباله، واکس کفش، 

رنگسازی وصنایع چاپ و...(
3- نصب و راه اندازی این دستگاه هچ گونه توقفی در خط تولید ایجاد 

نمی کند.
4- دستگاه تا یک سال دارای گارانتی می باشد.

5- راندمان تصفیه دود باال و استهالک کم
6- ساخت سریع و پیشــرفته و استفاده از قطعات ساخته شده در 

داخل کشور
7- جهــت دریافت ایزو 14000 برای کارخانه هایی که باعث آلودگی 

محیط زیست می باشند.
طبق این گزراش، شـــرکت کـالچ از سال 1386و با توجه به کاهش 
مصرف لوله و اتصاالت با تغییرات و نصب کوره و ماشین ریخته گری 

پیوسته، شروع به تولید انواع اسلب و بیلت های فوالدی نمود. 
این شــرکت به قصد بومی ســازی صنعت فوالد در ایــران و با توجه 
به کاهش قیمت تمام شده، ساخت ماشــین آالت و تجهیزات مورد 
نیــاز خطوط ذوب و نورد را برای مجموعه های تحت پوشــش خود و 

کارخانجات فوالدی دیگر در دستور کار خود قرار داده است.



54

بازار فوالد ایران بخشی از چرخه بازار سرمایه و صنعت در سال 1393 
و در ادامه آن در ســال 1394 خواهــد بود. مصرف کنندگان اصلی 
صنعت فوالد در ایران را می توان به دو گروه صنایع ساختمانی و گروه 
پروژه های عمرانی تقسیم نمود. مصرف کنندگان فوالدهای صنعتی 
در بخش صنایع ساخت تجهیزات و امثال آن سهم بسیار کوچکی از 
بازار مصرف فوالد را شــامل می شوند و نوسانات در این بخش تاثیر 
قابل ذکری در بازار صنعت فوالد نخواهد داشــت. رکود در ساخت و 
ســاز و پروژه های عمرانی در ســال جاری نیز ادامه خواهد داشت و 
این امر باعث رکود در صنعت فوالد خواهد شد و مدیران این صنعت 

بایستی سال جاری را نیز با برنامه ریزی دوران رکود سپری کنند.

فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز
بــا توجه به ماهیت دولتی بودن اقتصــاد ایران، فعالیت های بخش 
مســکن و پروژه های عمرانی نیز در یک زنجیره به سیاســت های 
دولت و نیز درآمد او بخصوص درآمد نفت متکی خواهد بود. با توجه 
به اینکه قیمت نفت یک شــاخص اصلی درآمد دولت محسوب می 
شــود بنابراین به طور کلی در سال جاری دولت قادر به تزریق پول 
در بخش پروژه های عمرانی و ســاخت و ســاز نخواهد بود و این دو 
بخش مصرف کنندگان اصلی محصوالت فوالدی هم چنان در دوران 
رکود بوده و تقاضایی برای فوالد نخواهند داشت.  بنابراین در رابطه با 
صنعت فلزات اساسی با توجه به مشکل رکود فعلی و کاهش قیمت 
نفت انتظار کاهش در قیمت محصوالت این صنعت قابل پیش بینی 
است و در صورت افزایش نیافتن قیمت نفت در نهایت با وجود عدم 

تقاضا شاهد کاهش حاشیه سود این صنعت خواهیم بود. 
رکود در بخش فعالیت های ساختمانی و پروژه های عمرانی با فاصله 
بسیار کوتاهی به صنعت فوالد و نیز صنعت سیمان منتقل می گردد. 
روزنه بســیار ناچیزی برای خروج از رکود در بخشی از کارخانجات 

فوالد در صورت تحقق یافتن صادرات وجود خواهد داشت.

افزایش تقاضا در بازار و افزایش نرخ ها 
با توجه به ماهیت دولتی بــودن اقتصاد ایران به علت محدود بودن 
درآمد دولت در ســال جاری، تقاضای فوالد نمی تواند افزایش یابد 
و در صورتــی که تقاضا به هر دلیلی باال بــرود کارخانجات فوالد ما 
به ســادگی می توانند کمبود عرضه را جبران کنند. حجم تولید در 
صنعت فوالد ما عمال به زیر 50 درصد ظرفیت تولید رســیده است، 
بنابراین هر افزایش تقاضایی به ســادگی و به ســرعت پوشش داده 
خواهد شد در نتیجه افزایش تقاضا باعث افزایش حجم مبادالت می 
گردد ولی اجازه باال رفتن قیمت را نمی دهد . اگر تنها به بازار فوالد با 
شرایط موجود نگاه بیندازیم با توجه به ظرفیت خالی در بخش میلگرد 
)مقاطــع( انتظار  نمی رود که قیمت افزایش یابد. در مورد ورق گرم 
روند کاهشی قیمت در دنیا ادامه دارد هر چند که نرخ ارز مبادله ای 
باال رفته ولی در صحنه بین المللی هنوز فضا برای کاهش قیمت وجود 
دارد. بنابراین حتی در صورت بهبود تقاضا در نیمه دوم ســال جاری 
نمی توان در انتظــار افزایش قیمت محصوالت فوالدی بود و تولید 
کنندگان فوالد همچنان بایستی شرایط حاشیه سود بسیار پایین و یا 

زیان را حداقل تا پایان سال جاری تحمل کنند.

قیمت های جهانی فوالد
افت قیمت های صنعت فوالد در سطح جهان نیز به چشم می خورد. 
افت قیمت میلگرد چین کاهش قیمت آهن قراضه ویتنام و سکوت در 
بازار بیلت خاور دور در سه ماهه اخیر نشان از رکورد و یا حداقل آرامش 
در بازار جهانی فوالد دارد. سنگ آهن نیز با توجه به کاهش قیمت نفت 
و نیز کاهش هزینه های حمل و نقل نسبت به سال گذشته کاهش 
قیمت زیادی داشــته است. گرچه ظاهرا قیمت ها هم اکنون به کف 
خود رسیده و نوسانات آتی روند نزولی نخواهند داشت. کاهش قیمت 
های جهانی نیز عامل دیگری اســت که باعث جلوگیری از افزایش 

قیمت های داخلی حتی در شرایط افزایش تقاضا خواهد شد.

صنعت فوالد در سال 94                به کدام سمت می رود
  مهندس علیرضا عکاف زاده

       مدیرعامل مجتمع فوالد کرمان

تحلیل و مقاله
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صنعت فوالد در سال 94                به کدام سمت می رود
شرایط تحریم و مذاکرات هسته ای

پایان یافتن شرایط تحریم و موفقیت در مذاکرات هسته ای فی نفسه 
نمی تواند رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد بلکه شرایطی را برای 
دولت فراهم خواهد نمود تا در صورت برنامه ریزی صحیح درآمدهای 
آزاد شــده خود را در جهت رونق اقتصادی بکار گیرد. چنانچه دوران 
پس از تحریم )در صورت موفقیت در مذاکرات( با دقت برنامه ریزی 
و کنترل نشود طبعا به دنبال خود نوعی هرج و مرج اقتصادی و یک 
موج جدید از واردات کاالهای مصرفی را خواهد آورد. اینگونه شرایط 
هیچ گونه کمکی به صنعت فوالد برای گذار از دوران رکورد به رونق 
نخواهد کرد.  بر خالف انتظار ممکن است پایان یافتن شرایط تحریم 
باعث افزایش فشار و واردات بی رویه محصوالت فوالدی گردد و تولید 
کنندگان داخلی را در شــرایط بدتری از دوران رکود فعلی قرار دهد. 
پایان یافتن شرایط تحریم در صورتی می تواند باعث رونق در صنعت 
فوالد گردد که امکانات ورود کاالهای سرمایه ای و نیز سرمایه گذاری 
به خصوص کوتاه مدت را در این بخش فراهم آورده و از ورود بی رویه 

محصوالت فوالدی به داخل کشور جلوگیری شود.

پیش بینی تداوم رکود فوالد در سال جاری
با توجه به تاریخچه رشد صنایع و نیز صنعت فوالد در ده سال گذشته 
بایستی اذعان نمود که دسترسی به شاخص های تعریف شده در سند 
چشم انداز برای صنایع به طور کلی و صنعت فوالد عمال غیرممکن 
خواهد بود. گرچه این به مفهوم ناامیدی و عدم تالش برای دستیابی 
به درصدی از اهداف تعیین شــده نخواهد بود. در این وضعیت سال 
1394 برای صنعت فوالد ایران سالی دشوار و ادامه دوران رکود سال 
گذشته است و خروج از این رکود برای صنعت فوالد در سال جاری 
دور از انتظار می باشد و چنانچه با تغییر شرایط شاهد رونق نسبی و 
شروع مجدد فعالیت های ساختمانی و عمرانی در نیمه دوم و بلکه سه 
ماهه آخر سال جاری باشیم این رونق یا یک تاخیر زمانی احتماال در 

سال 1395 برای صنعت فوالد ایران اتفاق خواهد افتاد.

سرمایه گذاری در دوران رکود
بســیاری از صاحبنظران به خصوص در صنعت فوالد، دوران رکود را 
بر خالف انتظار زمان مناسب برای سرمایه گذاری و یا اصالح و بهبود 
خطوط تولید می دانند. اجــرای پروژه های اصالح و بهبود ظرفیت 
عموما نیاز به توقف های مکرر خطوط تولیــد دارند و زمان رکود و 
افت تولید از این نظر زمان مناسبی برای انجام اینگونه فعالیت هاست. 
همچنین در دوران رکود هزینه های مرتبط نیز کاهش نسبی دارند و 
این امر برای پروژه های صنعت فوالد با بودجه های نسبتا باال اهمیت 

بیشتری پیدا می کند.
سرمایه گذاری کوتاه مدت در دوران رکود یک پارادکس نیست و اکثرا 
می توان منابع مالی آنرا حتی در شرایط رکود فراهم آورد. در برخی 
شرایط فروش حتی ارزان قیمت بخشی از دارایی های غیر نقدی برای 

سرمایه گذاری در خط تولید توجیه خواهد داشت.

آینده رکود اقتصادی در صنعت فوالد
آینــده رکود اقتصادی در نهایت رونــق اقتصادی خواهد بود و رونق 
اقتصادی پــس از یک دوران رکود نســبتا طوالنی به طور منطقی 

بلندمدت و باثبات می باشد.
ســال 1394 با ادامه رکود برای صنعت فوالد ســپری خواهد شــد 
ولی این صنعت چنانچه بتواند از موجودیت خود در شــرایط تحریم 
محافظت نموده و با ظرفیت نسبتا پایین به حیات خود ادامه دهد و 
به خصوص در این فرصت اصالحات الزم را در خطوط تولید خود با 
هدف کاهش هزینه ها انجام بدهد در نهایت و در پایان شــب سیه، 

روزی روشن و آینده ای با رونق را در پیش رو خواهد داشت.
تولیــد فوالد در ایران با توجه به شــرایط داخلی و منطقه ای و نیز 
جهانــی دارای یک مزیت ذاتی می باشــد و یک فرصت مطلوب به 
حساب می آید. چنانچه این فرصت را شناسایی و دوران رکود فعلی 
را به خوبی مدیریت کنیم در نهایت ثباتی طوالنی مدت در انتظارمان 

خواهد بود.  
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يكي از عواملي كه به اقتصاد و معيشــت اقشار جامعه و صنايع 
كمك شاياني مي كند، ايجاد فضاي كسب و كار در كشور است 
كه عواملي مانند امنيت ســرمايه گذاري و اقتصادي ، نرخ تورم ، 
نرخ سود بانكي و توليد ناخالص داخلي در رشد آن تاثيرگذار بوده 
و همچنين پرهيز از كسري تراز صادراتي و ترازهاي ارزي كشور 
نيز موثر مي باشند. لذا به تنهايي يك عامل تاثيرگذار نخواهد بود 
مثالً كاهش نرخ سود بانكی در زمانی كه تورم كاهش يافته است، 
باعث می شــود كه ميزان بهره وری بانك های عامل پايين آمده 
و اين عامل در  بانك های خصوصی ســبب مي گردد كه آن ها 
بيشــتر از اينكه به فكر ارايه خدمات بهتر به مشتريان باشند به 
دنبال راهكارهايی جهت ســودآوري بيشتر باشند كه عدم ارايه 
خدمات مطلوب به مشتريان از تبعات آن است و همان طور كه می 
بينيم در فضای فعلی اقتصادی كشور، خدمات بانكی هنوز خدمات 
قابل قبولی با توجه به استانداردهای بين المللی و شرايط بحراني 

وضعيت اقتصادي كشور نيست. 
در چنين وضعيت ناهنجاری طبيعتاً صنعتگران، توليدكنندگان و 
فعاالن اقتصادي كشــور دچار مشكالت زيرساختاري و مغاير با 
بازار كســب و كار خواهند شد و به جای اينكه بتوانند از خدمات 
متناسب با شرايط روز اســتفاده كنند و كيفيت محصوالت خود 
را افزايش دهند، مواجه می شــوند با نرخ سودی كه بانك ها به 
شكل كاذب برايشان به وجود آورده اند و اين امر سبب افزايش 
سطوح قيمتی در فرآيند توليد و قيمت تمام شده كاالهای آماده 
برای فروش در بازار و ســبد خانوار خواهد شد و افزايش قيمت 
همزمان می شود با يك ركود اقتصادی كه به دليل كاهش ميزان 
نقدينگی در جامعه و بازار كسب و كار پديدار گرديده است. قيمت 
تمام شــده كاال و پايين آمدن ميزان تقاضا به خاطر عدم وجود 
نقدينگی مناسب سبب ركود و گسست غيرقابل جبران در اقتصاد 
و معيشت مردم می شود . اين مسائل سبب ايجاد بحران غير قابل 
جبرانی خواهد شد كه ديگر توليد صرفه اقتصادی نخواهد داشت و 
افت و ركود توليد و تعطيلي كارخانجات و به تبع آن بيكاري فراوان 
در اقشار جامعه و نيز ساير معضالت اجتماعي را به دنبال خواهد 
داشت و سرانجام به دليل تقاضايی كه برای معيشت مردم و رفع 
امورات آن ها و جبران كسری توليدات داخلي وجود دارد، واردات 
آن هم از كشورهايی مثل چين و هند كه كاالهای ارزان قيمت و بی 

كيفيتی به ما صادر می كنند، سبب افزايش كسری تراز صادراتی 
می شود و اين فقيرتر شدن مردم به دليل خروج نقدينگي از كشور 
را سبب می گرددكه نتيجه اش بيكاری بيشتر و افزايش مشكالت 
در توليد كه موجب افزايش فقر مردم شده و در نتيجه زندگی مردم 
با مشكالت بيشتری روبرو خواهد شد. آن چيزی كه در اقتصاد خرد 
قابل اهميت است، بهره وری يك بنگاه افزايش سودآوری آن است 
و در اقتصاد كالن نرخ های رشد اقتصادی كل كشور، شاخص های 
توسعه ای كشور، ميزان اشتغال مردم و فاكتورهای كالن كه فقط 
با ايجاد تعادل اتفاق می افتد. متاسفانه شيوه تك عاملی در سال 
های اخير ، هم در دولت قبلی و هم در اين دولت كه با نگاه بنگاه 
داری و با نــگاه اقتصاد خرد به موضوعات اقتصاد كالن نگاه می 
كنند، سبب بحران و آسيب هاي جبران ناپذير در پيكره اقتصاد و 
صنعت و كارآفريني و معيشت مردم و اجتماع كشور خواهد شد. 
لذا با اشاره به كاهش نرخ سود بانكی بر اساس نرخ تورم، سوال 
اين است كه كاهش نرخ تورم چه دردی را از فضای كسب و كار 
ما حل كرد؟! آيا محيط كسب و كار االن مساعدتر از قبل است؟ آيا 
امروز فضای اشتغال بهتر شده؟ صنعت در كشور تقويت شده؟ 
رونق اقتصادی بيشتر شده؟ يا اينكه می بينيم كه رونق اقتصادی 
كمتر شده و ميزان كاالهای وارداتی ارزان قيمت و كم كيفيت به 
نسبت توليد باال رفته و حتی كاالهايی را امروز در بازار می بينيم كه 
ما در توليد آن به يك خود اتكايی رسيديم و زمانی با كيفيت باالتر و 
قيمت كمتر آن را صادر هم می كرديم ولی امروز نه تنها صادر نمی 
كنيم بلكه توليد كننده توان توليد را هم ديگر ندارد. متاسفانه در 
مواجهه با اين مشكل حتی نگاه به اين نشده كه برای كارآفرينان  
و كسانی كه اشتغال كالن ايجاد كردند سياست های جبرانی ايجاد 
شود تا از وضعيت امروز خارج شوند. دليل آن هم اين است كه به 
جای اينكه دوستانی كه به عنوان متصديان امور اقتصادی كشور 
هستند، در يك جمع و يك برنامه كالن برنامه ريزی كنند هر كدام 
به تنهايی و به موازات همديگر به شكل جزيره ای مشغول فعاليت 
هستند و اين امر سبب ايجاد مشكالت به مراتب بزرگ تر و بحران 
غيرقابل جبران در فضاي كسب و كار و آسيب اجتماعي فراوان و 
ايجاد شكاف و زخم در پيكره اقتصاد و معيشت مردم خواهد بود 
كه در اين چنين فضايي انتظار بهبود اقتصاد كالن به خصوص در 

صنايع مادر و فوالد و رونق اقتصادي وجود نخواهد داشت.

بررسی تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر 
وضعیت تولید:

مشکل اقتصاد 
ایران نگاه خرد به 
اقتصادکالن است

  سید احمد رضوی نیک
مدیر عامل مجتمع فوالد نیک صدرای توس

يادداشت
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»چیالن« به بررسی مسائل نسوزها در صنعت فوالد ایران می پردازد:

مواجهه نسوز با فوالد
 بررسی صنعت مواد نسوز و مسائل آن در بخش فوالد مورد توجه این شماره ماهنامه »چیالن« قرار گرفته 
اســت. خبرنگار چیالن با حضور در دومین همایش و نمایشــگاه صنعت دیرگداز ایــران در روزهای 29 و 30 
اردیبهشت به این موضوع پرداخته است و با علی حسین زاویه دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز 

و رئیس دومین دوره همایش صنعت دیرگداز ایران به گفت و گو پرداخته است.
چیالن در ادامه دیدگاه و نقطه نظرات فعاالن صنعت نسوز در خصوص مسائل و فرصت هایی که در بخش فوالد 

دارند را جویا شده است.

 پیمان مرادی
پرونده

تدوین استراتژي صنعت نسوز و چاره جویی برای هزینه هاي سربار 
علی حسین زاویه

دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت 
مواد نسوز

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز در گفت و گو با چیالن، به مشکل صنعت دیرگداز اشاره کرد و 
گفت:مشکل صنعت دیرگداز در درجه اول هزینه هاي سربار است و مباحثي نظیر نوسازي خطوط تولید و ورود 
کاالهاي نسوز بي کیفیت از دیگر معضالت این صنعت  است. همچنین پژوهش در واحدهاي تولید و آموزش 
صحیح کاربرد نسوزها در واحدهاي مصرف کننده و تأمین مواد اولیه، از دیگر مشکالت این صنعت است که نیاز 

به حمایت هاي تعرفه اي دولت دارد. 
رئیس همایش صنعت دیرگداز ایران، بررسي چالش هاي اقتصادي و بازار، مواد اولیه مورد نیاز تولید، آشنایي با 
دستاوردهاي تولیدي شرکت هاي ایراني و مقایسه با تولیدکنندگان معتبر خارجي، تشویق به مشارکت و سرمایه 
گذاري شرکت هاي خارجي در صنعت نسوز ایران و از همه مهمتر تشویق دست اندرکاران این صنعت به جدي 

گرفتن تحقیق، توسعه و آموزش را از اهداف این همایش نام برد.
وی در ادامه افزود: مجامع تولیدي و علمي خارجي، سرامیک کشور ما را با شاخصه نسوز و توانایي هاي آن ارزیابي 
مي کنند که رده باالیي در غرب آسیا و شمال آفریقا به خود اختصاص داده است. این همایش موجبات تحرک 
تولیدکنندگان داخلي براي تجهیز خود به ابزار رقابت در بازارهاي منطقه اي را فراهم می کند و تولیدکنندگان 
خارجي را نیز تشویق خواهد کرد که با سرمایه گذاري  مشترک در کشور ما از ظرفیت هاي علمي متخصصین، 
انرژي ارزان تر و مواد اولیه موجود براي حضور در بازارهاي منطقه بهره ببرند. زاویه در پایان خاطرنشــان کرد: 
بهبود وضعیت صنعت نسوز کشور نیاز به هم افزایي تمام آحاد حاضر در فضاي کسب و کار این رشته دارد که 

با تدوین استراتژي صنعت نسوز، نقشه راه آن مشخص شده است.
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رکود فوالد باعث رکود نسوز می شود

شرکت های فوالدی به تولیدکنندگان نسوز داخل اعتماد کنند

علیرضا کوشکی

مدیر فروش شرکت 
فرآورده های 
دیرگداز ایران

ابراهیم مطلبی

 مدیر کارخانه 
چینندگان

تولیدکننده های نسوز، همکاری نزدیکی با صنایع فوالد و سیمان دارند، بنابراین بسیاری از دغدغه های این صنایع به نسوزها 
هم وارد می شود. رکود فوالد باعث رکود نسوز هم می شود. نکته دیگر هم اینکه ورود شرکت های چینی به صنایع داخلی 

باعث برهم زدن بازار داخلی می گردد. 
باتوجه به تعریفی که در سند توسعه ملی آمده و از ایران به عنوان یک قطب صنعتی نامبرده شده است، مطمئنا برنامه هایی 
برای پیشرفت کمی و کیفی صنایع مادر مثل نفت، فوالد و سیمان صورت گرفته که طبعا شرکت های نسوز هم به خاطر 
نزدیکی با این صنایع ناچار به پیشرفت هستند. در کنار این اسناد باالدستی، ثبات اقتصادی هم باعث خواهد شد تا سرعت 

این پیشرفت دوچندان شود. با در نظر گرفتن تمام اینها می توان چشم انداز روشنی را برای صنایع نسوز متصور شد.

عدم حمایت و اعتماد شرکت های فوالدی و سیمانی از تولیدکنندگان نسوز داخل کشور مهم ترین مسئله این صنف محسوب 
می شود. متاسفانه با وجود اینکه بسیاری از محصوالت نسوز توسط شرکت های داخلی تولید و قابل استفاده توسط واحدهای 
فوالدی داخلی هستند اما بازهم حاضر به استفاده از این محصوالت نیستند و ترجیح می دهند به واردات تولیدات خارجی 
حتی با کیفیت پایین تر تن بدهند. مطمئنا استفاده از تولیدات داخلی نه تنها باعث توسعه تولیدکنندگان داخلی بلکه باعث 

اشتغالزایی و در کنار آن گردش مالی و بهبود وضعیت اقتصاد صنایع خواهد شد. 
منشا این دیدگاه هم به پیش زمینه ذهنی و قدیمی برمی گردد که جنس خارجی را بر ایرانی ترجیح می دهند؛ در حالی که 
این دیدگاه باید منسوخ شود. جالب است که حتی مشتریان خارجی هم جنس ایرانی را بر جنس خارجی ترجیح می دهند 
و کیفیت محصوالت ایرانی را برتر از تولیدات خارجی می دانند. در آخر به نظرم بهترین راهکار برای بهبود وضعیت صنایع 

داخلی این است که خودمان را قبول داشته باشیم.

اهمیت کیفیت نسوزها برای صنعت فوالد

حمیدرضا زارع

 معاون بهره برداری 
مجتمع فوالد 
خراسان

شرکت های زیادی در بخش صنعت نسوز کشور فعالیت می کنند اما به دلیل کمبود مواد اولیه مرغوب همچنان ناتوان از تولید 
برخی از محصوالت نســوز هستند. به همین خاطر برخی از مواد نسوز از خارج از کشور تامین می شود مثل صفحه های دریچه 
کشویی که از اتریش وارد می شود. البته نیروهای داخلی در حال کار بر روی این محصوالت هستند تا بتوانند آنها را بومی سازی 
کنند. مجتمع فوالد خراسان هم در این سال ها سعی بر این داشته است تا از طریق همکاری با تولیدکنندگان، از آنها حمایت کند.

مشکل اصلی که در بخش مواد نسوز وجود دارد بحث کیفیت و عمر یا میزان مصرف محصوالت است. به هرحال هر واحد فوالد 
سازی در پی کاهش مصرف نسوز است تا بتواند بهای تمام شده محصوالت خود را کاهش دهد.  گرچه قیمت های مقرون به صرفه 
تر محصوالت داخلی مزیت محسوب می شوند ولی از نظر کیفیت هنوز جای پیشرفت وجود دارد. امیدواریم بتوانیم در صنعت نسوز 

به خودکفایی برسیم و در صنعت فوالد هم هر چه بهتر که از تولیدات داخلی استفاده کنیم.
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مشکلی به نام واردات بی رویه در صنعت نسوز ایران
سید علی اکبر 
سیدحسن زاده

فرآورده های نسوز 
آذر

با توجه به وضعیت کنونی صنعت نسوز در ایران می توان گفت که مهم ترین مسئله حال حاضر در صنعت نسوز کشور عدم 
وجود سیاست های حمایتی از تولیدکننده هاست. مشکل دیگر واردات بی رویه محصوالت نسوز به داخل کشور است که به 

دلیل تعرفه های گمرکی پایین، منتج به واردات بی رویه این محصوالت به کشور شده است.
چنانچه سیاست های مرتبط با واردات کاالها با دید حمایتی تعریف شود، تحریم ها نه تنها مشکل آفرین نخواهند بود بلکه به 

تقویت صنعت داخلی کشور نیز کمک خواهند کرد. 

چرا محصوالت با کیفیت نسوزی بین کارخانجات داخلی خریدار ندارد؟
امیرعباس وجدانی

 مدیر کارخانه 
فرآورده های کانی 
غیرفلزی

اگرچه تحریم های کشورهای غربی در سال های اخیر وضعیت اقتصادی کشور را دچار خلل کرده اما همین تحریم ها باعث 
پیشرفت هایی هم شده است. در حال حاضر صنعت نسوز و تولید محصوالت نسوز در کشور به سطح قابل اعتنایی رسیده 

است و شرکت های داخلی پتانسیل باالیی دارند تا خود را به عنوان یکی از قطب های دنیا تثبیت کنند.
در حال حاضر عمده مشکل شرکت های نسوز، واردات بی رویه محصوالت و موادی است که در داخل کشور تولید می شوند. 
چرا محصوالتی که در داخل تولید می شوند و  حتی مشتریان خارجی هم از کیفیت آن راضی هستند، بین کارخانجات داخلی 
خریدار ندارد؟ بنظرم دلیل اصلی چنین اتفاقی وجود واسطه ها یا دالل هایی است که به دنبال منفعت طلبی و پورسانت خود 
هستند و نمی گذارند که محصوالت داخلی با قیمت پایین تر و کیفیت مطلوب و قابل  مقایسه بدست مصرف کنندگان برسد.
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شرکت دیرگداز آذر )سهامي خاص( در 
سال 1368 در اصفهان به ثبت رسید و 
حوزه فعالیت آن تولید انواع جرم هاي 
دیرگــداز مونولیتیــک جهت مصارف 
صنایع فوالدسازي، سیمان، پتروشیمي، 
مس، ریخته گري هــا و کلیه صنایع با 
فعالیت مشابه اســت. شرکت دیرگداز 
آذر شــرکتی کامالً خصوصي است که 
ســهام داران و اعضاء هیئت مدیره آن 
را همگي بازنشستگان شرکت سهامي 
ذوب آهن اصفهان تشکیل می دهند که 
پس از بازنشستگي، شرکت دیرگداز آذر 
را به ثبت رسانده اند. شرکتی که هنوز 
با همان ترکیــب اولیه به فعالیت خود 

ادامه مي دهد.

تولیدات نسوز
تولیدات مونولیتیک به علت دارا بودن مزیت نصب آسان و سریع، کیفیت 
باال و ایمني بیشتر و در نتیجه کاهش زمان هاي توقف و افزایش تولید 
کارخانجات فوالد سازي به سرعت جایگزین انواع آجرهایی شده اند که 
در گذشته مورد استفاده صنایع فوالد بودند و با توجه به تکنولوژي ها 
و تحقیقات جدید پیش بیني مي شود در آینده موارد استفاده بیشتري 
نیز در صنایع مختلف و به ویژه صنایع فوالد پیدا کنند. تولیدات سالیانه 
شــرکت دیرگداز آذر بالغ بر 7.000 تن در یک شــیفت است که در 
صورت دریافت سفارشات بیشتر امکان ایجاد شیفت دوم و افزایش تولید 
وجــود دارد. همچنین خط جدید و تمام اتوماتیک جرم هاي قلیایي با 
ظرفیت 10.000 تن در سال در جریان احداث است که در سال 1395 

مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

محصوالت شرکت به طور کلي به دو بخش قابل تفکیک است:
 محصوالت بدون شــکل؛ شــامل: انواع جرم هاي - 1

آلومینا- سیلیکاتي و قلیایي)منیزیایي( که در گریدهاي 
مختلف و متناسب با نیاز خریدار عرضه می شود.  

جــرم هاي ریختنــي آلومینــا- ســیلیکاتي با درصد 
Al2O3 از 40% تــا 96% بــا ترکیبــات مختلف و از 
انواع پرســیمان، سیمان متوسط و کم سیمان را شامل 

مي شود. 
جــرم هاي قلیایي با پایه مــواد اولیه منیزیایي و الوین 
مرغوب شــامل روکــش تاندیش، جرم هــاي گانینگ 
تعمیرات گــرم کوره ها، جرم هــاي ریختني منیزیتي، 
ماســه EBT ، ماســه پرکننده مجراي پاتیل فوالد را 

شامل مي شوند.
محصوالت شکل دار؛ به قطعات نسوز ویژه با اشکال - 2

مختلف اطالق مي شود که مطابق نقشه و کیفیت مورد 
نظر خریدار در کارخانه شرکت تولید و پس از پخت در 
دماي مناســب و بسته بندي تحویل مشتري مي گردد. 
این قطعات انواع تاندیــش دام، تاندیش باکس، ضربه 
گیر تاندیش، ول بلوک، النس، استکان بیروني، استکان 

داخلي ، سقف کوره قوس و ... را شامل مي شوند. 

تجربه و تخصص در کنار هم
موسســین و کادر مدیریت اجرایي شــرکت دیرگــداز آذر همگي از 
متخصصین و کارشناسان با ســابقه در زمینه فوالد سازي و یا تولید 
فرآورده هاي نسوز هستند که تجربیات ارزنده اي از سالها فعالیت خود 
در ذوب آهن اصفهان به همراه دارند. بنابراین با داشتن آگاهي کامل از 
محل کاربرد محصوالت خود در صنایع فوالد و حساسیت هاي موجود 
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دیرگداز و نحوه عملکرد هرکدام در برابر فوالد مذاب و کوره هاي حرارتي 
و نیز در اختیار داشتن تجهیزات و آزمایشگاه مناسب؛ توان تولید انواع 
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صنعت دیرگداز در ایران
تولیدات مواد دیرگداز در داخل ایران در مقایسه با شرکت هاي خارجي 
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سابقه همکاری
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، فوالد ســبا، ذوب آهن اصفهان، فوالد 
خوزستان، فوالد خراسان، فوالد آلیاژي ایران، آهن و فوالد ارفع، آهن و 

فوالد خزر، فوالد انزلي و ...

پیام مدیرعامل: مهندس آتش انتظامی
متأسفانه صنایع نســوز هنوز آن طوري که شایسته است مورد توجه 
مســئولین قرار نگرفته اند و واردات بي رویه بعضي فرآورده هاي نسوز، 

مشــکالت مربوط به واردات مواد 
اولیه مورد نیاز، محدودیت هاي وارد 
شده از طرف شرکت هاي خارجي 
جهت خرید مواد اولیه با کیفیت 
باال به ویژه در ســال هاي اخیر و 
افزایش هزینه هاي انرژي را از جمله 
مشکالت صنایع نسوز مي توان ذکر 
کرد. امیدوارم با حمایت هاي بیش 
از پیش دولت و مصرف کنندگان، 
صنایع نســوز بتوانــد در آینده از 
برخوردار  مناســب تري  جایــگاه 
باشند. در پایان از همکارانمان به 
ویژه در صنایع فوالد درخواســت 
دارم که با اعتماد و حمایت هرچه 
بیشتر موجبات شکوفایي بیش از 

پیش صنایع نسوز را فراهم آورند.

معرفی شرکت دیرگداز آذر
اعتبار صنعت نسوز کشور

رپرتاژ   » معرفی« 
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شرکت فروسیلیس ایران )سهامي عام( به مدیرعاملی مهندس سیروس 
صنعتي در ســال 1361 تاسیس شد. شرکتی که حوزه فعالیت آن 
تولید فروسیلیسیم، فروسیلیسیم منیزیم، پودر میکروسیلیکا است. 
فروسیلیس ایران از زمان افتتاح خود در سال 74 همواره فروسیلیسیم 
صنایع ذوب فوالد کشــور از جمله شرکت هاي ذوب آهن اصفهان، 
فوالد مبارکه، فوالد خوزســتان و فوالد خراسان را تأمین نموده و در 
سال هاي اخیر نیز شرکت هاي فوالد هرمزگان جنوب و فوالد ویان 

فروسیلیسیم مورد نیاز خود را از این شرکت تهیه مي کنند.
فروســیلیس ایران، در راســتاي نیاز بازار به فروسیلیسیم با خلوص 
باال اقدام به تولید محصول فروسیلیســیم hp نموده است که داراي 
ناخالصي بســیار کم بــوده ) Ca ≤ o.5% و Al ≤ 1% ( و مورد نیاز 
صنایع ریخته گري قطعات حســاس از جمله موتور خودرو و موتور 

هواپیما است.

نوع خدمات و محصوالت فروسیلیس به صنعت فوالد 
نوع خدمات و محصوالت شــرکت فروســیلیس ایران در دو دسته 

تقسیم می شود:
الف- فروسیلیسیم

-   عامل اکسیژن زدا در فوالد سازي 

-   عامل جوانه زدا در ریخته گري 
-   عنصر آلیاژي در تولید فوالد پرسیلیس 

-   ماده احیا کننده در تولید برخي از فروآلیاژها 
ب – فروسلیسیم منیزیم

-  عامل نشکن ساز در تولید چدن هاي داکتیل
پ – پودر میکروسیلیکا 

-  استفاده در صنایع ساختماني به منظور افزایش مقاومت فشاري، 
الکتریکي و مقاومت به خوردگي بتن

-  در صنایع پلیمري
-  در صنایع دیرگدازها و نسوزها 

پیام مدیرعامل )مهندس سیروس صنعتي(
شرکت هاي فوالدي بزرگ نظیر فوالد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، 
گروه ملي و سایر فوالد سازها بهتر است به صنایع فروآلیاژی کشور 
اعتماد بیشــتری کنند و در خرید از این صنایع با روی گشاده با این 
شــرکت های داخلی روبه رو شوند. همکاران ما در حال حاضر برای 
تسوبه با این صنایع فوالدی گاها تا 9 ماه معطل می شوند. امیدواریم 
شاهد تعامل بهتری از طرف تولیدکنندگان بزرگ فوالد باشیم و آنها 

هم برای پایدار ماندن این صنعت به ما کمک کنند.

معرفی شرکت فروسیلیس ایران
انتظاری که فروآلیاژی ها از تولیدکنندگان فوالد دارند

رپرتاژ   » معرفی« 
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Iron and steel

SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

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

with no bookings reported in the 
past week.

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

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

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

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

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

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

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

London

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

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

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

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

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

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

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

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

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

London

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

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

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

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

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

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus

Iron and steel

Markets

Monday 6 December 2010 | Metal Bulletin | 15

Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

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

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

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China

Iron and steel

SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

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

with no bookings reported in the 
past week.

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

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

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

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

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

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

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

London

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

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

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

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

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

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

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

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

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

London

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

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

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

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

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

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus

Iron and steel

Markets

Monday 6 December 2010 | Metal Bulletin | 15

Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

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

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

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China

66

آمار
 آسیه سیدعلیان  - انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

93سال 92سال 
درصذ 
تغییرات

93سال 92سال 
درصذ 
تغییرات

93سال 92سال 
درصذ 
تغییرات

16-22344382111,9611,643-1,6171,261تیرآهن

3-142,9363,16685,7995,630-2,8632,464میلگرد

98,2028,45314-6,9987,35651,2041,096جمع ورق

کل محصوالت 
فوالدی

11,56111,215-35,0065,198416,56716,413-1

14,30814,84741,9581,958016,26616,8053فوالد خام

کل تولیذ
                متغیـر  
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 1393سهم بخش خصوصی و دولتی از کل تولیذ فوالد خام و محصوالت فوالدی طی سال 

 بخش خصوصی شذه بخش خصوصی
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در مقایسه با مذت مشابه در سال گذشته کاهش داشته است که به دلیل رکود در بخشهای  میشان تولیذ تیزآهه و میلگزد 1393در سال 
افشایش تولیذ فوالد خام بخش خصوصی ویش به جهت طی شذن دوره تولیذ آسمایشی شزکت های جذیذ التاسیس و  . ساختماوی می باشذ

 .وشدیک شذن به ظزفیت اسمی می باشذ

مقایسه تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی در بخش خصوصی و خصوصی شده در سال 92 و  93

تولید ماهیانه بخش خصوصی در ده ماهه ابتدایی سال 1393

اسفىذبُمهدیآررآبانمُرشُریًرمردادتیرخرداداردیبُشتفريردیه
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43,00045,20047,60044,80045,10047,30046,50047,80045,00046,00048,60046,800سایر محصًالت

جمع کل 
395,900434,000449,900448,500447,600448,600439,200433,200427,400429,400430,500413,900محصًالت فًالدی

143,800149,650158,800157,300164,800167,100166,300169,400168,000170,000172,200170,600شمش

 ادامٍ داشت ي افسایش اوذک میسان تًلیذ در آمارَای ارائٍ شذٌ را ویس می تًان واشی از ياحذَایی کٍ مرحلٍ آزمایشی تًلیذ 93 ريوذ وسيلی تًلیذ در بخش خصًصی تا پایان سال  
.خًد را طی کردٌ اوذ داوست

تولید ماهیانه فوالد خام و محصوالت فوالدی در بخش خصوصی -  سال 1393
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Billet importers lie low 
in Se asia
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December shipment, up from the 
previous price of $610-620 last 
week, according to Persian Gulf 
market sources. 

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

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

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

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

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

London

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

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

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

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

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

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

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

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

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China

Iron and steel

SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

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

with no bookings reported in the 
past week.

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

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

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

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

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

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

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

London

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

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

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

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

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

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

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

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

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

London

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

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

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

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

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

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

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

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

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China
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Iron and steel

SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

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

with no bookings reported in the 
past week.

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

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

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

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

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

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

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

London

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

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

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

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

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

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

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

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

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

London

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

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

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

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

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

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

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

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

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China

Iron and steel

SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

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

with no bookings reported in the 
past week.

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

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

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

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

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

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

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

London

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

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

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

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

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

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

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

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

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

London

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

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

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

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

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

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

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

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

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China
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Iron and steel

SIngapore

Billet importers lie low 
in Se asia

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

with no bookings reported in the 
past week.

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

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

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

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

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

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

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

London

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

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

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

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

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

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

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

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

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

London

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

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

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

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

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

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p

p
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reason for its resumption of 
monthly prices.

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

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

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

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

Taigang’s return to monthly 
prices, and therefore, monthly 
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reason for its resumption of 
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MB understands that Taigang 
had been compensating its agents 
on and off when market prices fell 
to loss-making levels, though it is 
unclear how much of the shortfall 
was borne by the mill.
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 و مدت مشابه در سال گذشته1393مصزف محصوالت فوالدی و فوالد خام در سال 

اما وکته قابل توجه در ایه جذول رشذ چشمگیر مصرف اوواع ورق می   مصرف محصوالت ساختماوی افت شذیذ داشته است 1393سال  در
 .باشذ که بخش وسیعی از آن از طریق واردات تامیه شذه است
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