


سید مجتبی رضوی، محمد رضا دانشگر، مریم رحیمی، محسن احمدی، پیمان مرادی، 
هاجر شیرانی، آسیه سیدعلیان، احسان ابراهیمی، مونا قهاری، مریم رضا زاده، حسن علیزاده 

و ایمان سلیمانی

آقایان رضا رحمانی، حمیدرضا فوالدگر، نادر قاضی پور، مهدی کرباسیان، مجتبی خسروتاج، 
بهرام سبحانی، سید رضا شهرستانی، مرتضی آقاجانی، امیر مسعود هراتیان، احمد دنیانور، 
جهانبخش شکری، مجتبی حاجی شفیعی، مسعود اعتمادی، جهاندار شکری، محمدرضا 
تحریری، بهرام شکوری، کیوان جعفری طهرانی، علیرضا سیاسی راد، محمود اکبری، حسام 

ادیب ، سعید سامانی مجد و وحید یعقوبی

صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:

سیاستگذاری:

طرح و اجرا:
مدیر داخلی:

امور مشترکین:
سازمان آگهی:

همکاران این شماره:

سردبیر:

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
سیدرسول خلیفه سلطانی

حمیدرضا طاهری زاده، سعید رئوفی 
سید احمد عسکری

نرگس پاینده داری نژاد
مریم رحیمی

پیمان مرادی
هاجر شیرانی- محسن احمدی

با تشکر از:

7
17
20
22

اخبار داخلي
اخبار خارجي

تحلیل بازار و تولید فوالد در کشورهای جهان
تحلیل بازار محصوالت فوالدی در ایران

فوالدسازی در ایران با نگاه به بازارهای جهانی و منطقه ای
انتقال دانش، تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی فوالد از اروپا به ایران
یک داستان جنجالی
امیـد »معـاون وزیــر« به صادرات فوالد

سرمایه گذاران انگیزه می خواهند
ارزش افزوده گندله سازی 70درصد؛ فوالدسازی کمتر از 10درصد!
مقاومـت در بـرابـر تکنـولوژی بی حاصل است

62

گزارش و گفتگو

سرمقاله

رويداد

باشگاه مخاطبان

23

32
25

34

36
39
42
45
46
48
50

انعکاس

بومی سازی

حتلیل بازار

دیدگاه

معرفی

تحلیل بازار و صنعت فوالد ایران در دوران پساتحریم

صنعت و بازار دیرگداز ایران در دوران پسـا تحریم

معرفی سنگ آهن ایران به جهان
مسیر فعالیت های مشترک فوالدسازان و سنگ آهنی ها
الزم نیست همه سنـگ آهنـی ها به فوالدسازی بـرسند
ارزیابـی روش هـای مختلف تولیـد آهن اسفنجی

86 آمار و جداول

66
68
70
71
82

یادداشت-صنایع نسوز

پرونده-سنگ آهن

chilanmagazine@gmail.com

به معنای آالت و ادواتی است که از آهن می سازند.

 آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، ضلع جنوبی پارک ساعی،
کوچه اسعدی، پالک 34 

تلفن: 88708064- 021-88708063
فکس: 021-88708065

 Email: chilanmagazine@gmail.com
- 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 63- شهریورماه 1394- 12000 تومان

فرم اشتراک نشریه در صفحه 26 درج گردیده است.



7

در شـرایط پسـاتحریم در بـدو کار، بـه دلیـل بهبود ارتباط کشـور بـا فضای بین المللـی و افزایش 
فـروش نفـت و میعانـات گازی و محصوالت پتروشـیمی، درآمدهای ارزی کشـور افزایش می یابد. 
تجربـه نشـان داده اسـت کـه هـرگاه درآمـد نفتـی کشـور افزایش یابـد، چـون اقتصاد ایـران تک 
محصولـی و واردات محـور بـوده و عـادت کـرده ایـم کـه به آسـان تریـن روش نیازهای کشـور را 
مرتفـع کنیـم، خطـر واردات بی رویه فوالد کشـور را تهدید کنـد. البته اتفاقـات رخ داده و در حال 
وقـوع جهانـی از جملـه کاهش ارزش پول کشـورهای چین، روسـیه، اوکرایـن و ترکیه و دامپینگ 
گسـترده ایـن کشـورها در سـطح منطقه و همچنین مشـوق هـای صادراتـی آشـکار و پنهان این 
کشـورها ماننـد بخشـودگی مالیاتـی 12 تـا 16 درصـدی چیـن بـرای صـادرات 100 میلیون تن 

محصـوالت فـوالدی، ایـن خطـر و ضـرورت مقابلـه صحیح بـا آن را پـر رنگ تر کرده اسـت.
فرامـوش نکنیـم که حدود 7 سـال پیش ایران دومیـن واردکننده خالص فوالد دنیـا بود و با توجه 
بـه مـوارد فوق، خطر بازگشـت به عقب و به سـمت واردات محصـوالت نهایی فوالدی وجـود دارد. 
البتـه خوشـبختانه رئیـس جمهور محتـرم و وزرای اقتصـادی دولت نیز به این تهدیـد توجه دارند 
و بارهـا اعـام کـرده انـد کـه افزایش درآمد ارزی کشـور صرف توسـعه زیرسـاخت ها خواهد شـد 

نـه واردات محصـوالت کـه امیدواریـم در عمل نیز همین امـر محقق گردد.
از مـوارد دیگـر بسـیار مهـم در دوران پسـاتحریم، بازنگری جـدی در تکنولوژی هـای تولید فوالد 
کشـور اسـت. به نظر می رسـد پس از گشـایش های آتی با چالش اساسـی در مسـیر تکنولوژیک 
فـوالد مواجـه خواهیـم شـد و مسـئله اصلـی در این خصوص گـران بـودن تکنولوژی هـای تولید 
فوالد مورد اسـتفاده در ایران اسـت. متاسـفانه در روش کوره بلند که هنوز نتوانسـته ایم مسـئله 
زغـال سـنگ و کک را حـل کنیـم و بهـای تمـام شـده ایـن روش همچنـان بـاال اسـت. در احیاء 
مسـتقیم هم به دلیل گرانبها بودن سـرمایه، هنوز سـرمایه گذاری های آن در کشـور مسـتهلک 
نشـده و فـوالد تولیـدی بـه ایـن روش نیـز بهـای تمـام شـده باالیـی دارد. بنابرایـن پیـش بینی 
می شـود کـه بـا ایـن روند تکنولـوژی، در بـازار رقابتی فـوالد در سـطح جهان به شـدت عقب می 
افتیـم و در دوران پسـاتحریم ضـرورت دارد بـه فکـر بهینـه سـازی تکنولوژی های موجـود و بهره 
بـرداری از سـایر تکنولـوژی هایـی باشـیم کـه بهـای تمـام شـده محصـوالت تولیـدی را کاهـش 

می دهنـد.
همچنیـن توسـعه فـوالد در پسـاتحریم بایـد از طریـق سـرمایه گـذاری خارجـی انجام شـود که 
همیـن امـر اسـتفاده از تکنولـوژی هـای ارزان تـر و کاهش بهای تمام شـده تولید فـوالد را در پی 
خواهـد داشـت. بـه عاوه اینکه توسـعه صنعت فوالد کشـور در سـال هـای آتی بایـد در مجاورت 
آب هـای جنوبـی کشـور انجـام شـود ضمن اینکـه راهبـرد توسـعه ای در زنجیره فـوالد تا مرحله 

گندلـه سـازی الزم اسـت در کنـار معادن تعریف شـود.
در پایـان ایـن مجـال تاکیـد بـر این نکتـه ضـرورت دارد که عـاوه بر مولفـه های درون بخشـی، 
الزامـات اجرایـی در بخـش های بیرونی فوالد مثل سیسـتم بانکی، تامین اجتماعـی، نظام مالیاتی 
و نظـام هـای تامین مالی نیز باید با شـرایط پسـاتحریم مطابقت داشـته باشـد نـه اینکه همچنان 
بـه واسـطه بهـره هـای بانکـی بـاال و اشـتغال مـازاد دسـتوری و برخوردهـای مالیاتی سـلیقه ای 
زمینـه هـای کاهـش بهای تمام شـده فـوالد را فراهم نکنیم و انتظـار رقابت بین المللـی در دوران 

پسـاتحریم را نیز داشـته باشیم! 

سرمقاله

الزامات فوالد ایران در دوران پساتحریم

  سید رسول خلیفه سلطانی
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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1404که تولید 55 میلیون تن فوالد پیش بینی شده است مسیرتولید به سمت کوره 
بلند است. لطفا تحلیل فرمایید این موضوع برای میدرکسی ها فرصت است یا تحلیل و در 

صورت امکان دلیل آن را بیان فرمایید.

 علیرضا رشیدی: فوالد ایران بازنده اصلی کاهش ارزش یوان چین است. 
فوالدسازهای چینی با کاهش ارزش یوان دیروز شروع به تخفیف تا 10 دالر بر تن 
به مشتریان صادراتی خود نمودند. قیمتهای بیلت ارائه شده به مشتریان صادراتی 

حاال 295 دالر بر تن است. تنها 1 روز بعد از کاهش ارزش یوان چین...

 جمال حاجی اسماعیلی: در خصوص بدهي معوقه ارزي کارخانه ها فقط 
فرصت تسویه حساب تا آخر شهریور مي باشد و این فرصت کم است و با توجه 
به مشکات مالي حاکم بر تولید، خروج نقدینگي از تولید فشار بیشتر را به همراه 

خواهد داشت. بهتر است انجمن یک فکري بکند.

 آریا سروری: به نظر مي رسد دلیل انتخاب احیا مستقیم و تکنولوژي میدرکس در 
ایران قیمت نازل گاز و احتماالً عدم امکان صادرات گاز در آن تاریخ بوده است، اما االن 
که به لطف حذف یارانه انرژي و همچنین میسر شدن امکان صادرات گاز، این تکنولوژي 
از مزیت ویژه اي برخوردار نیست. هر چند بنا بر اظهار کارشناسان که کمیت و کیفیت 

زغال سنگ کشور...

  سید ابراهیم حسینی مهربان: مطلب جناب آقای دکتر سبحانی موید 
واقعیت تلخی بنام عدم تحقق و پیوستگی حلقات زنجیره تولید فوالد در 
کشور است، من هم با دیدگاه ایشان درخصوص ضرورت دخالت حاکمیت 

برای حفظ توازن و تعادل در مواقع اضطراری موافقم اما امیدوارم ....

 رضـا زائـر حیـدری: تعرفـه واردات فـوالد در شـرایط کنونـی یـک تعرفـه 
بازدارنـده نیسـت و تنهـا بـه یـک منبـع درآمد بـرای دولت تبدیل شـده اسـت . 
متاسـفانه سـازمان هـای تصمیم گیرنده از شـرایط واقعـی کارخانه هـای فوالد و 
تعـداد واحدهایـی کـه متوقف شـده انـد و یا با زیان بـه تولید ادامه مـی دهند بی 

اطـاع هسـتند و یـا واقعیت هـا را نادیـده می گیرنـد ...

 وحیـد یعقوبـی: در خصـوص خبـر فـوق عرض کنـم که آییـن نامـه اجرایی 
بخشـنامه مذکـور در حـال تدویـن از سـوی بانک مرکـزی و وزارت اقتصـاد برای 

ابـاغ بـه بانکها اسـت و ....

 محمد بینایی: بانکهای خارجی که بزرگترین تحلیل گران مالی و اقتصادی را در 
استخدام خود دارند به راحتی در هر کجا شعبه تاسیس نمی کنند. پیش بینی ها و 
تحلیل ها و خیلی مسائل دیگر آنان را به این نتیجه رسانده که سرمایه های عظیمی 

از آذرماه روانه ایران خواهد شد. 

 بردیا احرامیان: به نظر می رسد یکی از بهترین روشهای جایگزین مدل فعلی )که مبنی 
برسرمایه گذاری پروژه محور است(، سرمایه گذاری در اول خط یعنی خرید شرکتهای فنی 
و مهندسی و یا تولید کننده ماشین آالت که دارای تکنولوژی روز بوده و ازطریق تحقیق و 

توسعه پیشرفت می کنند، باشد. 

 حسام ادیب: پیش از تصویب هشت طرح فوالدی قرار بود چهارطرح بزرگ 
فوالدي هر کدام با ظرفیت یک میلیون و 600 هزار تن در کشور اجرا شود. پس 
از انجام مطالعات طرح اولیه براي احداث چهار طرح بزرگ فوالدي، در دولت این 
طرح تغییر یافت به طوري که ابتدا رییس جمهور دستور داد تا 6.4 میلیون تن 

ظرفیت مورد نظر به 16 طرح فوالدي ....

 بهرام سبحانی: همه مشکات و تضاد منافع بین معدني ها و فوالدي ها از شیوه 
غلط خصوصي سازي آغاز شد. مس این مشکل را ندارد چون معدن و کارخانه یکجا 
خصوصي شد و مالکین هر دو را دارند و در سود زنجیره ارزش از معدن تا مس 
مالکیت  و  واگذار شده  فوالدسازي ها جداگانه  و  اهن  معادن سنگ  ولي   شریکند 

دوگانه دارند.

 سید رسول خلیفه سلطانی: باتشکرازاین تضارب اندیشه .انشا..باراهنمایی 
رابصورت  موضوع  این  دکترسبحانی  آقای  جناب  وخصوصا  عزیزان  همه 
دغدغه ای مشترك باسایر تشکل های صنفی ازجمله عزیزان درسندیکای لوله 
وپروفیل مجدانه پیگیری خواهیم کرد.واین نشان ازآن است که وقتی در فصل 
مشترك ها وازروی انصاف با صدای بلند بیاندیشیم چقدر می نواند مثمرثمرو 

سازنده باشد.

 محمود تدین: البته در مورد چین عاوه بر این موارد جوایز صادراتي بسیار قابل 
توجه موضوع دامپینگ را بسیار جدي تر مي کند .

 رسول عرفانیان: ضمن تشکر از جناب آقاي یعقوبي عزیز جهت به اشتراك گذاري 
آیین نامه إجرائي ماده20 قانون رفع موانع تولید، متاسفانه پس از اباغ آیین نامه 
اجرائي انحراف در اجرا و نفوذ سایق کاما مشهود است به طوري که در خصوص 

نرخ ارز علیرغم تاکید اولیه بر تسویه با نرخ گشایش ....

 سید رضا شهرستانی: جرائم مالیاتی :
1- پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر به ازای هر ماه 2/5% مبلغ مالیات
2- عدم تسلیم اظهارنامه معادل 40% مالیات متعلق و غیر قابل بخشودگی

........-5 ......... -4 ........ -3

 بهادر احرامیان: خوشبختانه نشریه چیان به عنوان نشریه انجمن در این چند 
سال موفق شده واقعا صدای تولیدکنندگان فوالد باشد....

 محمد رضا کجباف: افتخار کسب شده حاصل همدلی و تاش وعزم جدی 
همکاران خوبم در روابط عمومی ذوب آهن اصفهان است که با حمایت مدیریت 
عامل شرکت جناب دکتر سعد محمدی بدست آمده است .ضمن تبریک این 

افتخار به همه صنعتگران فوالد کشور .....

 مسعود محمد: چند سال است که با استعام انجمن واحد های فوالدی 
متخصصین خود را برای عضویت در کمیته های تخصصی با سوابق مفید 
معرفی کرده اند اما آن کمیته ها تشکیل نشدند. بدیهی است که پروسه 
تولید و دانش فنی و نوع تجهیزات بر بسیاری از گزارشات آماری انجمن 

موثر است و ...
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در صنعت فوالد ایران شاهد کاهش شدید تقاضا در بازار، دامپینگ 
گسترده فوالد چین و جاذبه واردات به دلیل تعرفه پایین هستیم که 
برآیند آن عدم تطابق و تعادل قیمت فروش محصول و هزینه ها می 
باشد و به همین علت برخی از صنایع فوالد و صنایع پایین دستی آن 

تعطیل و یا با کمترین ظرفیت مشغول تولید هستند و همگی چشم 
به آینده دارند تا بتوانند واحد تولیدی خود را سر پا نگه دارند.

بر مبنای   تداوم بخشنامه تعیین درصد آهن اسفنجی و گندله 
شمش فوالد خوزستان می تواند زنجیره فوالد را از خطر تعطیلی 
نجات دهد و تقاضای انجمن تولیدکنندگان فو الد کشور تداوم این 

بخشنامه می باشد. 
در سـال جـاری دولت محترم به جهت رفع موانع تولید تسـهیات 
ویـژه ای بـرای دریافت کنندگان تسـهیات ارزی قائل شـده اسـت 
کـه مهمتریـن آن محاسـبه و تسـویه حسـاب بدهـکاران ارزی 
بـا قیمـت روز گشـایش مـی باشـد. همچنیـن الزم اسـت دولـت 
محتـرم فکـری بـرای بهره های بانکـی حدود 25 الـی 30 درصدی 
و همچنیـن مسـئله مالیـات ارزش افـزوده جهـت خریـد قراضـه و 

فـروش کاالی نهایـی بـرای فـوالد سـازان نماید.

تولید فوالد با استفاده از کوره های قوس الکتریکی و کارخانه احیای 
مستقیم طی 10 تا 15 سال آینده افزایش خواهد یافت. ویژگی های 
فوالد تغییر خواهد کرد و سبک تر و محکم تر خواهد شد. کامپیوتری 

شدن کارخانه ها تحقق خواهد یافت و به منظور مصرف بهینه و 
کیفیت پایدار می توان چرخه کنترل را از مواد خام تا تولید نهایی 
کاما نظارت کرد. مواد خام همچنان از اهمیت باالیی برخوردار خواهد 

بود و احتماال چین تولید مواد خام خود را افزایش خواهد داد. 
به نظر می رسد که در 10 تا 15 سال آینده کسب و کار کارخانه های 
فوالدسازی در بسیاری از نواحی به ویژه در کشورهای توسعه یافته 
کاهش خواهد یافت. در آینده فرصت ها را می توان در کارخانه های 
ذوب کوچک به دست آورد. اینجاست که تکنولوژی به فوالدسازان 
اجازه می دهد تا به هزینه رقابتی حتی در مقیاس تولید 150 هزار تن 
در سال دست یابند. همچنین در سال های آینده فعالیت های مرتبط 
با ذخیره انرژی و محیط زیست بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

فروش  در  فوالدي  واحدهاي  بازار،  در  تقاضا  کاهش  به  توجه  با 
محصوالت خود دچار مشکل شده اند که طبیعتاً براي رفع این مشکل 

اولین گام کاهش واردات محصوالت فوالدي به کشور مي باشد.
در حال حاضر تعرفه واردات این محصوالت 15 درصد مي باشد که با 

توجه به کاهش شدید بیش از 40 درصدي قیمت هاي جهاني، این 
میزان تعرفه بي اثر شده و پاسخگو نمي باشد و تولیدکنندگان فوالد 
نیز بنا به همین دلیل درخواست افزایش تعرفه به صورت پله اي براي 
محصوالت مختلف را دارند، تا در زنجیره تولید شمش فوالد، ورق 
گرم، ورق سرد و غیره تعرفه هاي جداگانه و ضریب مشخصي داشته 
باشند. به این صورت که هر چه ارزش افزوده و کیفیت محصوالت 
باالتر، تعرفه بیشتري داشته و هیچ کاالي پایین دستي مقدم بر کاالي 

باال دستي نباشد.
فوالد سازان در این رابطه در حال مذاکره و مکاتبه با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای افزایش تعرفه واردات به میزان 25 تا 40 درصد 
بوده تا حداقل وضعیت تولیدکنندگان صنعت فوالد از این بدتر نشود.

مطالبه ای از رئیس جمهور

پیش بینی بازار فوالد در 15 سال 
آینده

پیشنهاد انجمن برای افزایش تعرفه 
واردات فوالد

مجتبی حاجی شفیعی 
مدیر عامل مجتمع فوالد ویان

جیان پیترو بندتی 
مدیرعامل شرکت دانیلی

دکتر بهرام سبحانی 
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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بــا توجــه بــه اهــداف تعییــن شــده در ســند چشــم انداز در 1404 
و ســهم 5/ 2 درصــدی از کل صــادرات فــوالد جهــان، کشــور بایــد 

خــود را بــرای صــادرات 20 میلیــون تــن آمــاده کنــد. 
ــور  ــه حض ــه ب ــا توج ــان ب ــر کارشناس ــد اکث ــم از دی ــن رق ای
صادرکننــدگان بــزرگ از جملــه کشــورهای حــوزه CIS و ترکیــه 
ــی  ــی غیرواقع ــه نوع ــه و ب ــیار خــوش بینان ــا، بس ــوار مرزه در ج
اســت امــا در صورتــی کــه 20 میلیــون تــن صــادرات را محــدود 
بــه کاالهــای نهایــی نکنیــم، ایــن هــدف دور از دســترس نیســت 
و امــکان حصــول آن بســیار زیــاد اســت و تنهــا نیــاز بــه نگرشــی 

کان در همــه بخش هــا دارد.
ــکن و  ــای مس ــود در بازاره ــه رک ــه ب ــا توج ــته ب ــال گذش  در س
کاهــش بودجــه عمرانــی، تقاضــای خریــد به شــدت کاهــش یافــت. 
به رغــم اینکــه دولــت صادرات شــمش و محصــوالت فــوالدی را آزاد 
کــرده بــود، امــا تولیدکنندگان نتوانســتند توفیق چندانــی حتی در 

بــه  دســت آوردن بازارهــای بزرگ همســایه داشــته باشــند. 
ــگاه صــادرات  ــی نیازمنــد ن ــدن در بازارهــای صادرات حضــور و مان
محــور اســت و اولیــن قــدم شــناخت بازارهــای هــدف و توانایی هــا 

ــی اســت.  ــای داخل و مزیت ه
ــوالت  ــمش و محص ــزرگ ش ــدگان ب ــه تولیدکنن ــرایطی ک در ش
ــز اشــباع  ــی نی ــازار داخل ــا هســتند و ب ــوالدی در همســایگی م ف
اســت، افزایــش ظرفیت هــا بایــد در راســتای کمبودهــای منطقــه 

باشــد. 
ــش از 30  ــاالنه بی ــه س ــر ترکی ــال حاض ــال در ح ــور مث ــه ط ب
ــم آن  ــمت اعظ ــه قس ــد ک ــرف می کن ــه مص ــن قراض ــون ت میلی
ــر  ــی اســت. حــال در شــرایطی کــه کشــور مــا دارای ذخای واردات
عظیــم ســنگ آهــن اســت، توســعه واحدهــای تولیــد کنســانتره 
ــن  ــد آه ــی تولی ــی و آت ــی فعل ــت خال ــد ظرفی ــه می توان و گندل
اســفنجی را فعــال کــرده و بــازاری پایــدار در ترکیــه ایجــاد کنــد. 
خاصــه آن کــه مــا مجبــور نیســتیم محصــول نهایــی صــادر کنیم 
ــای  ــردن رقب ــم و کار ســخت خــارج ک ــی کنی ــرای آن بازاریاب و ب
قدرتمنــد کــه بازارهــای ســنتی را سال هاســت در اختیــار دارنــد، 
انجــام دهیــم کــه نهایتــا به ســقوط قیمــت خواهــد انجامیــد، بلکه 
می توانیــم محصــوالت میــان چرخــه ای را تولیــد و صــادر کنیــم 

ماننــد صــادرات کنســانتره، گندلــه، بریکــت و شــمش و اســلب.

صادرات باید در کل زنجیره فوالد 
تعریف شود

احمد دنیانور
مدیرعامل شرکت فوالد جنوب

بـي تردید ادامه رشـد و توسـعه صنعت فوالد کشـور بـه عنوان یک 
صنعت اسـتراتژیک و داراي مزیت نسـبي، در گرو توانمندي شرکت 
هـاي فـوالدي در زمینـه بازاریابي و خصوصـاً بازاریابـي بین المللي 
و تبدیـل مزیـت نسـبي بـه مزیـت رقابتـي اسـت. در بـازار رقابتي 
امـروز تنهـا تولیدکنندگانـي امـکان بقـا دارنـد کـه بتواننـد عوامل 
قابـل کنتـرل یعنـي عناصر آمیختـه بازاریابي را به خوبـي ترکیب و 
مدیریت کنند. بنابراین شـرکت هاي تولیدکننـده فوالد براي اینکه 

بتوانند در بازارهاي بین المللي جایگاه مناسـبي داشـته باشند، باید 
تبادالت و روابط مسـتحکمي با مشـتریان صنعت خود برقرار کرده 
و تمـام تـاش هـاي بازاریابي خود را در جهت ارتقـاي برند در ذهن 

مشـتري به کار گیرند.
توجـه بـه ویژگـي هـاي فنـي محصـول و کیفیـت و ثبـات آن و 
تناسـب با قیمت پیشـنهادی، کسـب دانش در جهت به روزرسـاني 
تکنولـوژي هـاي تولیـد، اتخـاذ اسـتراتژي هاي مناسـب بـا رویکرد 
توسـعه محصـوالت جدیـد یـا ارتقـاي کیفیـت محصـوالت فعلي، 
شناسـایي نیازهـاي حال و آینـده مصرف کننـدگان و صنایع پایین 
دسـتي و توجه ویژه به بهره وري در تولید فوالد و کاهش هزینه ها 
و حضور و مشـارکت فعال در همایش ها و نمایشـگاه هاي تخصصي 
از الزامـات یـا ابزار ورود به بازارهاي بین المللي اسـت که الزم اسـت 

تولیدکننـدگان فـوالد کشـور به آنها توجه ویژه داشـته باشـند.

الزامات ورود تولیدکنندگان فوالد به 
بازارهای بین المللی

محمود اکبري
معاون فروش و بازاریابی مجتمع فوالد مبارکه



اخبار داخلي

20

رويداد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط نابسامان بازار 
بین المللي فوالد، محصوالت جانبي و سنگ آهن اظهار داشت:  
سال گذشته براي کنسانتره سنگ آهن قیمت گذاري کردیم اما 
افزایش ظرفیت تولید فوالد بر این تصمیم اثر گذاشت. امسال نیز با 
کمبود 6 میلیون تني گندله مواجه هستیم که به صورت انحصاري 
است. شرایط رکود حاکم بر بازار بین المللي ناشي از ارزان شدن 
فوالد و تغییر رویکرد چین از وارد کننده به صادرکننده فوالد و 
نیز برقراري تعرفه 30 درصدي فوالد در آمریکا، سبب شد ما نیز 
تعرفه واردات را افزایش دهیم اما بیشتر از مقدار تعیین شده نمي 
توانستیم تعرفه را باال ببریم زیرا این امر بر قیمت محصوالت تأثیر 
مي گذاشت. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر، 
سود واحدهاي گندله سازي خوب است اما نه به اندازه کافي. با 
برنامه هایي هم که گذاشته ایم، در سال آینده در گندله سازي 
خودکفا خواهیم شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قبًا 
صادرات فوالد نداشتیم و شرکت هاي بزرگي نظیر فوالد مبارکه، 
فوالد خوزستان، ذوب آهن با باال بردن کیفیت محصول و صادرات 

براي کشور ارزآوري نمودند.

وزیر صنعت: افزایش تعرفه واردات فوالد الزم بود 

به گزارش چیان به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران، بر اســاس برنامــه راهبردی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، سهم ارزش افزوده صنعت فوالد در بخش 
صنعت و معدن در سال 92، »18 درصد« بوده و قرار است این رقم 
تا پایان ســال 96 به »19 درصد« و تا چشــم انداز 1404 به »20 

درصد« برسد. 
طبــق این گزارش، در حال حاضر، ظرفیت تولید فوالد خام حدود 
24 میلیون تن است که این رقم در سال 96 به 32 میلیون تن و در 
سال 1404 به 55 میلیون تن می رسد. با ارتقای ظرفیت تولید 55 
میلیون تن فوالد خام در سال، جایگاه ایران در صنعت فوالد از رتبه 
چهاردهم کنونی به هفتم در سطح جهان ارتقا می یابد. در این میان، 
با هدف افزایش ارزش افزوده در صنعت فوالد، صنایع باالدستی آن 
نیز به تناسب زنجیره تولید، تکمیل خواهد شد. به طوری که ظرفیت 
تولید کنسانتره و گندله ســنگ آهن به ترتیب از حدود 31 و 22 
میلیون تن »فعلی« به 50 و 48 میلیون تن تا »سال 96« و به 72 
و 85 میلیون تن تا »سال 1404« هدفگذاری شده است. ظرفیت 
تولید آهن اسفنجی نیز از 22 میلیون تن فعلی به 35 میلیون تن در 

»سال 96« و 54 میلیون تن تا »سال 1404« می رسد. 
طبق این برنامه، اهداف کلی پیش بینی شده برای توسعه صنعت 
فوالد شامل »استخراج معادن و تولید محصوالت فوالدی با احداث 
واحد هایی با مقیاس های جهانــی«، »احداث واحد های فرآوری 
برای تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای ارزش افزوده«، »ارتقای سطح 
کیفیت محصوالت صنایع معدنی مطابق با استانداردهای جهانی«، 
»دســتیابی به دانش فنی تولید و ارتقای سطح فناوری در تمامی 
زمینه های اکتشاف تا فرآوری مواد معدنی«، »استفاده حداکثری از 
توان داخلی در مراحل مهندسی، احداث و بهره برداری«، »ارتقای 
بهره وری کل عوامل موثر در زنجیره معدن به موازات شاخص های 
جهانی« و نیز »دستیابی به شــاخص های استانداردهای زیست 

محیطی« است.

ســهم ارزش افزوده صنعت فوالد از 16 به 
20درصد هدفگذاری شد 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
اعام کرد:آغاز عملیات اجرایی تولید و نورد فوالد مبشر نور دریا با 
ظرفیت 1.5 میلیون تن و سرمایه گذاری حدود 1.2 میلیارد دالر و 
شروع عملیات اجرایی واحد فوالدسازی صبا خلیج فارس با ظرفیت 
1.5 میلیون تن و سرمایه گذاری حدود 700 میلیون دالر از جمله 
 دستاوردهای دولت یازدهم در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس است.
مسعود هندیان افزود: شروع عملیات اجرایی گندله سازی شرکت 
فوالد کاوه جنوب با ظرفیت 5 میلیون تن و سرمایه گذاری حدود 
320 میلیون دالر و آغاز عملیات اجرایی فاز نخست تولید کنسانتره 
آهن مادشیمی با ظرفیت 2.5 میلیون تن و سرمایه گذاری حدود 
است.  اخیر  سال  دو  دستاوردهای  دیگر  از  دالر  میلیون   150 
هندیان ادامه داد: شروع عملیات اجرایی آب شیرین کن فوالد کاوه 
جنوب با ظرفیت 55 هزار مترمکعب و سرمایه گذاری حدود 60 

میلیون دالر از دستاوردهای دیگر است.

آخرین وضعیت طرح های فوالدی در منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس
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بـه گـزارش چیـان،  بـا راه انـدازی خـط جدیـد تولیـد سـنگ 
آهـن دانـه بنـدی سـنگان ،  ظرفیـت تولید سـاالنه سـنگ آهن 
دانـه بنـدی در مجتمـع معدنی سـنگان به مـرز 5.5 میلیون تن 
رسـید. همچنیـن بـا آغاز بـه کار خـط جدید تولید سـنگ آهن 
دانـه بنـدی، خـوراك ورودی خطـوط تولید این مـاده معدنی در 
سـنگان،  سـاالنه به 7 میلیون تن می رسـد این در حالی اسـت 
کـه پیـش از این،  خـوراك ورودی ماده معدنـی 5 میلیون تن در 

سـال بود.
طبـق ایـن خبـر، مجتمـع سـنگ آهن سـنگان کـه در اسـتان 
خراسـان رضـوی و در شهرسـتان خواف واقع شـده یکی از غنی 
تریـن معـادن سـنگ آهـن ایران به شـمار مـی آید که بـا توجه 
بـه میـزان ذخایـر مـاده معدنی سـنگ آهن،  به عسـلویه شـرق 

کشـور شـهرت یافته است.

به گزارش چیــان به نقل از خبرگزاری یونهــاپ کره جنوبی، 
شرکت های کره ای پس از توافق هسته ای، درصدد بهره برداری 
از بازار فوالد این کشــور و فرصت های تجاری جدیدی هستند 
که پس از برداشــته شدن تحریم ها به وجود می آیند. طبق این 
گزارش،  انجمن تجارت بین المللی کره برآورد کرده اســت که 
ارزش بازار ســاخت و ســاز ایران از 88.7 میلیارد دالر در سال 
2013 بــه 154.4 میلیارد دالر در ســال 2016 صعود خواهد 
کرد. بر پایه پیش بینی این گروه صنعتی، کره جنوبی با توجه به 
تاش ایران برای بازسازی زیرساخت، می تواند فروش محصوالت 
فوالدی، پتروشیمی و ماشین آالت را به این کشور افزایش دهد. 
همچنین کره ای ها انتظار دارنــد فروش قطعات خودرو، تلفن 

همراه، یخچال و لوازم خانگی دیگر به ایران افزایش پیدا کند. 
شرکت پوسکوی کره جنوبی که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
فوالد جهان است، پس از اعام توافق هسته ای وین از مذاکرات 
با شرکت های ایرانی متعدد برای فراهم کردن فناوری تولید فوالد 
خبر داد. مدیرعامل این شــرکت در زمان اعام این خبر اظهار 
کرده بود پوســکو به دنبال حضور در ایــران و کمک به احیای 

صنعت فوالد این کشور است. 

خط جدید تولید سنگ آهن دانه بندی 
سنگان وارد مدار تولید شد

برنامه ی کره ای ها  برای شرکت های فوالد 
ایران در دوران پساتحریم

علـی نـور زاد، معـاون وزیـر راه و شهرسـازي و مدیرعامـل شـرکت سـاخت و توسـعه زیـر بناهای حمل و نقل کشـور با حضـور در ذوب 
آهـن اصفهـان از پـروژه تولیـد ریـل ملـي و خط تولیـد بازدیـد کردند. وی تصریـح کرد: با توجـه به نیاز مبـرم به تولید ریل در کشـور، 
در سـال گذشـته بـه همـت وزرای راه، صنعـت وکار بـا حضور دکتر سـعد محمـدی تفاهمنامـه ای در خصوص تولید ریل تنظیم شـد . 
خوشـبختانه پیشـرفت ایـن پـروژه بـه گونه اي اسـت که شـاهد تولید اولین محصول ریل ملي در زمسـتان سـال جـاری خواهیم بود تا 
در پـروژه هـای عمرانـی کشـور و حمـل و نقـل مـورد اسـتفاده قرار گیـرد.وی در پاسـخ به این سـوال که میزان نیاز کشـور بـه ریل به 
عنوان یک محصول اسـتراتژیک و زیربنایی در سـال چقدر اسـت: حدود 1500 کیلومتر زیرسـازی انجام شـده اسـت که نیاز شـدید به 
ریـل در ایـن خصـوص وجـود دارد ضمـن اینکـه طبـق برنامه تا سـال 1400 بایـد 10 هـزار کیلومتر پروژه هـای ریلی اجرا شـود که 5 
هـزار کیلومتـر آن در دسـت اجـرا اسـت و 5 هـزار کیلومتر نیز در دسـت مطالعه داریم؛ عاوه بر آن شـرکت راه آهن جمهوری اسـامی 

ایـران در حـال بازسـازی خطـوط قدیمـی و ارتقـاء برخی از خطـوط یک خطه به دو خطه اسـت.
سـید مسـعود نصـر آزادانـی، معـاون سـاخت و توسـعه راه آهن در ادامـه افـزود: منابع اولیه، خـط تولیـد و دانش فنی در داخل کشـور 
وجـود دارد کـه بـا برنامـه ریزی این منابع، امکان توسـعه در داخل کشـور فراهم می شـود. خوشـبختانه این پتانسـیل در کارخانه ذوب 
آهـن اصفهـان نیـز وجـود دارد کـه امکان توسـعه انواع شـبکه در بخش های مختلف )سـریع السـیر ، باری سـنگین ، بـاری معمولی و 

خطوط شـهری ( فراهم شـود.

ذوب آهن اصفهان اولین محصول ریل ملي 
را در زمستان تولید می کند
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میزان تولید فوالد خام خاور میانه در 7 ماه نخست سال جاری میادی 
16 میلیون و 115 هزار تن بوده که 3.2 درصد در مقایسه با جوالی 

2014 بهبود داشته است. 
میزان تولید فوالد قطر در 7 ماه نخست سال جاری با 13درصد کاهش 
به 270 هزار تن رسید و در عربستان بهبود داشته و 560 هزار تن ثبت 
شد. از طرفی تولید فوالد امارات با 71.3 درصد رشد به 283 هزار تن 

رسید. قابل ذکر است. 

تولید فوالد خاورمیانه افزایش یافت

فوالد،  تحلیلی  خبری  پایگاه  از  نقل  به  چیان  گزارش  به 
تولیدکنندگان فوالد روسیه در انتظار بهبود وضعیت اقتصادی ایران 
و افزایش تقاضای لوله و فوالد هستند که تحقق آن در گرو حذف 
کامل تحریم هاست. طبق اظهار مدیرعامل »اوراز« این کارخانه به 
طور مستقیم محصوالت خود را به بازار ایران حمل نکرده ولی با 
رفع تحریم ها این شرکت مشتاق تحویل کاال به بازار ایران است. 
کارخانه ان ال ام ك نیز که سابقه فروش ده ها هزار تن کاال به بازار 
ایران را دارد، امیدوار است رفع تحریم ها مجددا درهای این بازار 
را به روی محصوالت آن باز کند. علی رغم قطع ارتباط بانک های 
ایرانی به شبکه امنیتی مالی دنیا در اوایل 2012، روسیه همچنان 
ارتباط صادراتی خود با ایران را البته با مقادیر کمتر، حفظ کرد. 
کارخانه سوراستال بیش از 90 درصد فروش خود به ایران را از 
دست داد و رقم صادرات کاالی آن به بازار ایران از 300 هزار تن 
در سال 2010 به زیر 30 هزار تن در سال 2014 رسید. همچنین 
ام ام ك  با حجم فروش بیش از 1.6 میلیون تن در سال 2011، 
بزرگترین صادرکننده فوالد روس به ایران بود اما در دو سال اخیر 
این رقم فروش به یک چهارم تا یک سوم تقلیل یافت. در سال 
گذشته این کارخانه 630 هزار تن فوالد به بازار ایران فروخت که 

نسبت به 355 هزار تن سال پیش از آن بیشتر بود. 

افت بازارهای جهانی همراه با ضعف رقابتی کارخانه های ترك در روند 
تجارت خارجی این منطقه خدشه وارد کرده و باعث شده ترکیه علی 
رغم کارنامه موفق در سال های پیش، تراز تجاری منفی طی جوالی 
داشته باشد. این کشور در ماه می فقط واردکننده کاال بود و رقم 9.03 
میلیون تنی واردات آن در نیمه اول امسال فراتر از صادرات 8.47 
میلیون تنی بود. طی جوالی واردات 1.67 میلیون تنی فوالد ترکیه 
با ارزش 954 میلیون دالر 62.2 درصد افزایش ساالنه داشت، این در 
حالی است که صادرات 1.31 میلیون تنی آن 5.1 درصد کمتر بود. 
کل درآمد حاصل از این واردات هم 784 میلیون دالر بود که 34.4 
درصد کاهش ساالنه داشت. طبق این گزارش، دلیل اصلی پایین آمدن 
صادرات فوالد ترکیه، تقاضای پایین و رقابت باالی محصوالت چینی 
در بازارهای مهم صادراتی ترکیه است. صادرات بیلت ترکیه در ماه 
جوالی با کاهش قابل توجه 94.1 درصد ساالنه فقط 4 هزار تن بود، 
این درحالی است که صادرات 824 هزار تنی مقاطع آن با 1.2 درصد 

کاهش ساالنه همراه بود.

چشم روس ها به بازار فوالد ایران

کاهش صادرات فوالد ترکیه با ورود چین به 
بازارهای صادراتی

بــه گزارش چیان، چین طــی نیمه اول امســال 36.55 میلیون تن 
محصوالت فوالدی به بازار آســیا صادر کرد که بــا 32 درصد افزایش 
ســالیانه همراه بود. درکل 69.8 درصد کل صادرات چین به این بازارها 
وارد شــد که بالغ بر 52.4 میلیون تن کاال بود. سهم کره جنوبی از این 
واردات 6.4 میلیون تن بود که تغییری نســبت به سال پیش نداشت و 
ژاپن 600 هزار تن واردات فوالد از چین داشــت که 26 دصد کمتر از 
ســال گذشته بود. صادرات چین به آســیای جنوب شرقی نیز افزایش 
چشمگیری داشــت، ضمن اینکه واردات مالزی و ویتنام نیز به ترتیب 
بــا 71.3 و 68.5 درصد افزایش همراه بود. کارخانه های فوالد اندونزی، 
مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام عضو کمیسیون آهن و فوالد 
آسه آن )اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا( از بابت این سیل عظیم 
وارداتــی اظهار نگرانی کردند. گفته می شــود تنها راه مقابله با این امر 
اصاح سیاست های صادراتی چین است. تخفیف صادراتی چین برای 
محصــوالت آلیاژی میلگرد 13 درصد، ورق گرم برش 13 درصد و رول 
ورق گرم و مفتول 9 درصد است. شرکت های عضو انجمن آهن و فوالد 

آسیا از سال 2010 معترض به معظل واردات چین بوده اند.

اعتراض شرکت های عضو انجمن آهن و فوالد 
آسیا به واردات چین
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انعکاس
بخش انعکاس چیالن، گزارشــی کوتاه از مهمترین اقدامات و فعالیت های انجمن است که جهت اطالع و 
همگرایی اعضای محترم انجمن در هر شماره از نشریه منتشر می شود. عالقه مندان می توانند برای کسب 

اطالعات تکمیلی و اطالع از سایر اقدامات انجام شده، با دفتر انجمن در تماس باشند.

پیگیری انجمن برای حل مسائل بانکی اعضاء 

از آنجا که حل مشکات و مسائل 
بانکی شرکت های عضو در اولویت پیگیری 
های انجمن قرار گرفته است، طی دو ماه 
گذشــته اقداماتی در این خصوص انجام 
شــد که از آن جمله می توان به برگزاری 
گردهمایــی بــا حضور اعضــاء انجمن و 
مســئولین بانکی، جلســات با مدیرکل 
اعتبارات بانک مرکزی و نمایندگان مجلس 
شورای اســامی و  مکاتبه با معاون اول 
رئیس جمهور اشــاره کرد که تمرکز این 
اقدامات بر رفع مشکات آیین نامه اجرایی 
ماده 20 قانون رفع موانع تولید در خصوص 
بازپرداخت بدهی هــای ارزی واحدهای 

تولیدی بوده است.
در ماده قانونی مذکور آمده که »گیرندگان 
تسهیات موضوع این ماده از تاریخ اباغ 
این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی 
خود بــه قیمت روز گشــایش را با بانک 
عامل تادیه یــا تعیین تکلیف کنند«. اما 
حاال در آیین نامه این ماده نرخ ارز مرجع 
ماك تسویه قرار گرفته است، حتی برای 
اشخاصی که قبل از تاریخ تولد ارز مرجع 

تســهیات گرفته اند! همچنین در نظر 
گرفتن 20 درصد بهره سالیانه از سال 91 و 
پرداخت حداقل 25 درصد بدهی در آیین 
نامه مذکــور از نکات حائز اهمیت و مورد 

اعتراض انجمن بوده است. 
در همین راستا و پس از برگزاری 
گردهمایی شــرکت های عضو 
انجمــن در تاریخ 31 مرداد ماه، 
طی نامه ای به معاون اول رئیس 
جمهــور، اشــکاالت آیین نامه 
مطرح شد و با هماهنگی انجمن 
به مهر و امضای 8 تشکل صنفی 
بزرگ کشــور از جمله انجمن 
صنایع نســاجی، انجمن سنگ 
آهن، ســندیکای صنعت برق، 
سندیکای لوله و پروفیل و انجمن 
قطعه ســازان رسید. همچنین 
طی مکاتبه جداگانه ای با توجه 
به نزدیک بودن زمان اباغ آیین 
نامه و مهلت منــدرج در آن، از 
معاول اول رئیس جمهور تمدید 
3 ماهه مهلت مذکور درخواست 

شد تا در این مدت اصاحات الزم در آیین 
نامه اعمال شود.

شــایان ذکر اســت مذاکــرات انجمن با 
مسئولین بانک مرکزی و دولت و مجلس 

برای اصاح آیین نامه مذکور ادامه دارد.

 جناب آقای مهندس عبدالمجید شریفی

انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان مدیر عامل شرکت ملی فوالد ایران را تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون شما در 
انجام مسئولیت های جدید به ویژه به ثمر رساندن طرح های فوالدی استانی و پایش مستمر طرح جامع فوالد را از پروردگار 

متعال خواستاریم.

نشریه چیالن
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پیگیری انجمن برای تسریع در اجرایی شدن ابالغیه وزیر صنعت

دو  مطالعات  نتایج  انعکاس  از  پس 
ساله انجمن پیرامون عدم توازن در زنجیره 
فوالد از منظرهای ظرفیت تولید و سودآوری 
حلقه های مختلف و مطابقت آن با مطالعات 
وزارت  توسط  کارشناسی  و  حسابرسی 
صنعت، معدن و تجارت، باالخره وزیر صنعت 
 47 و  گندله  برای  درصدی   20 نسبتهای 
درصدی برای آهن اسفنجی را به واحدهای 

تولیدی اباغ کرد. 
واکنش منفی  با  اقدام وزیر صنعت که  این 
گندله  تولیدکننده  بزرگ  دو شرکت  تند  و 
علیه  متعددی  های  مصاحبه  و  شده  روبرو 
پی  در  را  انجمن  حمایت  شد،  انجام  آن 

داشت و انجمن طی چند مکاتبه با روسای 
کمیسیون های صنایع و معادن و اقتصادی 
معاون  همچنین  و  اسامی  شورای  مجلس 
اول رئیس جمهور از این اباغیه دفاع نمود و 
اجرای سریعتر آن تا زمان به تعادل رسیدن 
عرضه و تقاضا در این حلقه ها را خواستار 
شد. همچنین در همین راستا دبیر انجمن 
طی چند مصاحبه مطبوعاتی و تلویزیونی بر 
لزوم اجرای این اباغیه تاکید کرد و خواستار 
توجه به مبانی کارشناسی آن شد. همچنین 
مدیران  حضور  با  خبری  نشست  یک  طی 
شرکتهای ذوب فوالد اقدام اخیر وزیر صنعت 
مورد حمایت قرار گرفت و اجرای سریع و بی 

کم و کاست آن مورد تاکید قرار گرفت.
اخیرا نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت طی 
مصاحبه ای به شایعه سازی برخی رسانه ها 
مبنی بر دستور لغو بخشنامه مذکور از سوی 
معاون اول رئیس جمهور پایان داد و اعام 
گندله  قیمتی  نسبتهای  بخشنامه  که  کرد 
الزم  و  باقی  خود  قوت  به  اسفنجی  آهن  و 
االجرا است. انجمن نیز به طور مستمر پیگیر 
اجرای سریع تر اباغیه وزیر صنعت است که 
به محض حصول نتیجه به اطاع مخاطبان 
فوالد  اخبار  بولتن  و  چیان  نشریه  گرامی 

رسانده خواهد شد.

بررسی پیشنهادات انجمن برای خروج فوالد از رکود در هیئت دولت

اخبار�کمیته�های�انجمن��
کمیته اســتاندارد: با هماهنگــی بعمل آمده با 
سازمان ملی اســتاندارد ایران، طرحی با موضوع 
»اولویتهــای تدوین و بازنگری اســتانداردهای 
صنعت فوالد ایران» در این کمیته درحال بررسی 
است که نتایج آن پس از ارائه به سازمان مذکور و 
گذراندن فرآیند تصویب، به عنوان نقشه راه تدوین 

استاندارد در صنعت فوالد مطرح خواهد شد.
کمیته توســعه صادرات: در نخستین جلسه این 

کمیته تشــریح اهداف و انتخاب هیئت رئیسه 
کمیته در دستور کار قرار گرفت که آقایان تجلی 
زاده از شــرکت فوالد خوزستان به عنوان رئیس، 
منصوری از مجتمع فوالد مبارکه به عنوان نایب 
رئیس و یعقوبی معاون اجرایی انجمن به عنوان 
دبیر کمیته انتخاب شدند. در جلسه دوم نیز نظام 
نامه کمیته مورد تبادل نظر و تصویب قرار گرفت 
و بررســی ارزش پایه صادراتی و فرآیند انتخاب 
صادرکننده نمونه در دستور کار جلسه آتی کمیته 

قرار گرفت.

کمیته »بررســی های اقتصادی« نیز  نخستین 
جلسه خود را برگزار کرده و انتخاب هیئت رئیسه 
و تصویب نظام نامه کمیته در دستور کار جلسه 
بعدی آن قرار گرفته اســت. همچنین تشکیل 
کمیته »حقوقی و قوانیــن و مقررات« نیز مورد 
تصویــب هیئت مدیره انجمن قــرار گرفته و به 
زودی تشــکیل خواهد شد. شایان ذکر است در 
حال حاضر عاوه بر کمیتــه های فوق، کمیته 
های »آموزش« و »بازرگانی« نیز در انجمن فعال 

هستند.

 بــا توجه به حضور فعال انجمن در کارگروه رفع موانع تولید و 
نتایج مثبت آن که از طریق همین نشریه و بولتن اخبار فوالد به اطاع 
مخاطبان گرامی رسیده است، انجمن ضمن تاکید مجدد بر کاربرگهای 
ارائه شده قبلی، پیشنهادات خود برای خروج صنعت فوالد از رکود را به 

شرح زیر ارائه کرد:
حذف کامل ارز مبادله ای و افزایش مؤثر و پلکانی تعرفه  «

واردات فوالد
اعطای معافیــت مالیاتی به میــزان 10 درصد ارزش  «

صادرات شــمش و محصوالت فوالدی به عنوان جایزه 
صادراتی

پرداخت بدهی های ارزی اخذ شده تولیدکنندگان فوالد  «
از صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی بر اساس 

نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار
خارج ســاختن تولیدکنندگان فوالد کشــور از لیست  «

بخشــنامه ها و آئین نامه های مربوطه در خصوص عدم 
ارائه خدمات به بدهکاران بانکی حداقل به مدت سه سال

اعطای دوره تنفس به شــرکت های تولیدکننده فوالد  «
کشور جهت بازپرداخت اقساط حداقل به مدت سه سال 

پرداخت یارانه به تسهیات سرمایه در گردش واحدهای  «
تولیدکننــده فوالد به میــزان 10 درصد از محل یارانه 

تولید مصوب بودجه 94
بخشودگی جرائم دیرکرد پرداخت اقساط تسهیات و  «

سود جرائم متعلقه
کاهش ضریــب تشــخیص درآمد مشــمول مالیات  «

تولیدکنندگان فوالد از 10 درصد به 3 درصد
اصاح و منطقی سازی ضریب ضایعات مورد قبول ادارات  «

امور مالیاتی برای تولیدکننــدگان حلقه های مختلف 
زنجیره فوالد با توجه به فرآیند تولید کارخانجات

معافیت مالیاتی قراضه فوالدی به عنوان یک سیاست  «
تشویقی در جهت کاهش بهای تمام شده تولید فوالد و 

افزایش قدرت خرید در بازار فوالد
معافیت یا کاهش مبلغ یک در هزار پرداختی برای صدور  «

یا تمدید کارت بازرگانی تولیدکنندگان فوالد
نظارت مســتمر دولت بر تخصیص کنسانتره، گندله  «

و آهن اسفنجی، نسبت های قیمتی و مشخصات فنی 
تحویلی این مواد اولیه تا زمان ایجاد تناسب بین عرضه 

و تقاضای آن
شایان ذکر است از پیشنهادات مذکور 3 پیشنهاد توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مورد تعدیل قرار گفته و از طریق وزیر صنعت به هیئت 
دولت ارائه شــد که دو مورد از آنها مســائل بانکی و یک مورد هم جوایز 
صادراتی را شامل می شود. پیشنهادات مذکور جهت بررسی به کمیسیون 
اقتصاد هیئت دولت ارجاع شد که در جلسه این کمیسیون، انجمن هم 
حضور فعال یافت و از پیشنهادات ارائه شده دفاع کرد و البته سایر مسائل 

تولیدکنندگان فوالد را هم مطرح ساخت.
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خودکفایي ذوب آهن اصفهان در ساخت قطعه مخروطي 
کنورتور فوالدسازي

بــه گزارش چیان به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان، رینگ و 
قسمتي از مخروطي کنورتور شماره دو فوالدسازي پس از طي مراحل 
مختلف ساخت و تست هاي فني، نصب و مورد بهره برداري قرار گرفت. 
خسرو جوادي مدیر بخش فوالدســازي این شرکت گفت: این اقدام در 
راســتاي جلوگیري از توقف جداگانه کنورتور 2 و همزمان با تعمیرات و 
اجراي طرح زیســت محیطي کنورتور شماره دو برنامه ریزي گردیده و 
قطعه مذکور براي اولین بار در داخل کشور توسط شرکت هاي توانمند 
داخلي ساخته شد. وي با اشاره به اینکه قطعه قبلي از اوکراین و پس از طي 
پروسه دو ساله خریداري شد، تصریح کرد: این قطعه به خاطر محدودیت 
هاي ترانزیتي به صورت چهار تکه ساخته  مي شد که طبیعتاً منجر به 
کاهش استحکام آن  و تبعات ناشي از جوشکاري چهار تکه به یکدیگر مي 
شد، ضمن اینکه کارشناسان خارجي نیز باید در بخش حضور پیدا کرده و 
با نظارت آنها طي حدود 20 روز قطعات مذکور مونتاژ مي گردید. مضاعف 
بر آن  فیت آپ کردن قطعه در محل کار نیز بسیار سخت و زمان بر بود.

کاهش زمان سرد کردن کوره در شات دانهاي ساالنه احیا 
مستقیم فوالد هرمزگان

 
به گزارش چیان به نقل از روابط عمومی فوالد هرمزگان، یوسف فتحي 
پاریزي مســول شیفت A واحد احیاء فوالد هرمزگان از افزایش سرعت 
تخلیه و کاهش زمان سرد کردن کوره در شات دانهاي ساالنه واحد احیاء 
مســتقیم فوالد هرمزگان خبرداد. وي در این رابطه گفت: ازآنجایي که 
»زمان« در تولید و تعمیرات مهم است و تخلیه کوره، کاري زمانبر براي 
شروع تعمیرات میباشد لذا برآن شدیم که زمان تخلیه کوره را کاهش 
دهیم. با تلفیق دو سیستم پروسس و گازخنک کننده با هم، افزایش دو 
برابري گاز خنک کننده اتفاق افتاد و به طبع آن سرعت تخلیه کوره دو 
برابر نسبت به قبل افزایش یافت عاوه بر این، هم اکنون زمان تخلیه کوره 

نیز از 24 ساعت به 8 تا10ساعت کاهش یافت.
بومی سازی موتور کمپرسور پروسس واحد احیای فوالد 

خراسان
به گزارش چیان، در راســتای دستیابی به اهداف و برنامه های مجتمع 
فوالد خرســان و توسعه بومی ســازی و تامین تجهیزات، با استفاده از

توانمندی شرکت های داخلی این شرکت و در جهت اقتصاد مقاومتی، 
ساخت موتورهای توان باالی واحدهای احیاء اجرایی شد و موتور ساخت 
داخل kw 2300 کمپرسور پروسس واحد احیای2 در مدار بهره برداری 
فوالد خراسان قرار گرفت. طبق این خبر، از مزایای انجام این کار صرفه 
جوی ارزی، کاهش زمان تامین، در دسترس بودن کارشناسان شرکت 
ســازنده برای رفع عیوب احتمالی و جلوگیری از توقف زمان تعمیرات 

است.
بومی ســازی بدنه کوره قوس الکتریکی فوالدسازی 

پیوسته سبا

بدنه کوره قوس الکتریکي فوالد سـازي سـبا که از قطعات اسـتراتژیک 
این واحد مي باشـد با همکاري کارشناسـان فوالد مبارکه و سـازندگان 

داخلي کشـور بومي سـازي شد. 
طبـق ایـن خبـر، پـس از اعـام نیـاز واحدفوالدسـازي، پـروژه تأمیـن 
ایـن قطعـه بـه روش بومـي سـازي کلیـد خـورد و کمیته فنـي بومي 
سـازي ایـن قطعـه با محوریـت دفتر فني تعمیرات سـبا و با مشـارکت 
واحدهـاي تعمیـرات و تولیـد فوالدسـازي سـبا، برنامـه ریـزي بومـي 
سـازي، مهندسـي معکوس)شـرکت ادیب طرح آرین(، کنتـرل گواهي 
کیفیت بومي سـازي، بازرسـي فني)خوردگي( و خرید سـاخت داخل، 
تشـکیل گردید، که در آن سلسـله جلسـات منظم، مسـتمر و با تکیه 
بـر کارگروهـي و همچنین با اسـتفاده از تجارب قبلي و در جهت بهینه 
سـازي عمر و عملکرد تجهیز، نسـبت به بازنگري مدارك سـاخت اقدام 
شـد. میـري از کارشناسـان واحـد برنامـه ریـزي بومـي سـازي مزایاي 
بومـي سـازي ایـن تجهیز را نسـبت به نمونه مشـابه خارجـي، کاهش 
قیمـت تمـام شـده داخلي نسـبت بـه خارجـي بـه میـزان 50 درصد، 
افزایش عمر تجهیز به واسـطه سـاخت آن به صورت اسـمبلي و حمل 
بـه واحد بهره بـردارو همچنین کاهش هزینه حمـل و ارتباط و نظارت 
مسـتقیم بهـره بـردار، در فرآینـد سـاخت و همـکاري با واحـد کنترل 
کیفیـت بومـي سـازي در بازرسـي هـاي دورهـاي از تجهیز بـه منظور 

جلوگیـري از مغایـرت هـاي احتمالي اعـام کرد.

بومی سازی
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جهانی

تولید جهانی فوالد در ماه جوالی 2014  ½
بنابر آمار انجمن تولید کنندگان فوالد جهان، میزان تولید ماه جوالی 
2015 فوالد خام دنیا به 132.9 میلیون تن رسید که نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 3.8 درصد کاهش نشان می دهد. هر چند میانگین 

ماهیانه تولید در سال 2015 فعا مشابه سال 2014 است.

وضعیـت کشـورهای برتـر تولیـد کننده فـوالد در  ½
مـاه جـوالی 2015

چین��
کشور چین در ماه گذشته میادی 65.84 میلیون تن فوالد خام 
تولید کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.6 درصد 
کاهش یافته است. دولت چین اولویت اهداف فوالدي خود را مقابله با 
معضل ظرفیت مازاد اعام کرده است. این کشور به عنوان بزرگترین 
مصرف کننده فوالد به زمان پیک مصرف خود نزدیک مي شود و 
پیش بیني مي گردد تا پایان سال 2016 نقطه اوج مصرف خود 
را بگذراند و لذا مازاد مصرف این کشور به بازارهاي جهاني سرازیر 

خواهد شد. 

ژاپن��
دومیـن تولیـد کننـده فـوالد دنیـا در مـاه 
گذشـته میـادی 8.48 میلیـون تـن فـوالد 
تولیـد کـرد کـه نسـبت بـه ماه مشـابه سـال 
قبـل 4.9 درصـد کاهـش را نشـان مـی دهد. 
همچنیـن تولیـد 7 ماهـه اول ژاپـن در سـال 
2015 نسـبت به دوره مشـابه پارسال نیز 4.8 

درصـد افت داشـته اسـت. 

هند��
هنـد از معدود کشـورهایی اسـت که همچنـان با رشـد تولید فوالد 
مواجه اسـت.  تولید فوالد این کشـور در ماه گذشـته میادی 7.66 
میلیـون تـن بـوده که نسـبت به ماه مشـابه سـال قبـل 1.2 درصد 
افزایش داشـته اسـت. برخي معتقدنـد که بازار 
هنـد جایگزیـن مناسـبي بـراي مـازاد تولیـد 
چیـن خواهـد بود ولـي باید در نظر داشـت که 
میـزان رشـد مصرف سـرانه فوالد هند نسـبت 
بـه چیـن از سـرعت بسـیار پایینـي برخـوردار 
اسـت و نمـي توانـد بـازار را کنتـرل نمایـد. 
مصـرف سـرانه ایـن کشـور نیـز در حـدود 30 
کیلوگرم بر نفر در طول سـال اسـت. متوسـط 
مصـرف جهانـي تقریبا 150 کیلوگـرم بر نفر و 
کشـور هاي توسـعه یافته در حدود 350 کیلو 
گـرم بـر نفـر در سـال اسـت. ایـن نشـان مـي 
دهـد که بـازار تولیـد و مصرف هند با سـرعت 

پایینـي حرکت مـي کند.

ترکیه��
تولیـد فـوالد ترکیـه در ماه گذشـته میادی نسـبت به ماه مشـابه 
سـال قبـل 10.2 درصـد افت داشـته اسـت و تولید 7ماهـه ابتدای 
2015 این کشـور نیز تا اینجا 6.3 درصد کاهش را نشـان می دهد 
که بی سـابقه بوده اسـت. این بیشـترین میزان افت تولیدی اسـت 

کـه ترکیه در سـال های اخیر داشـته اسـت.

نزول رتبه ایران در ماه جوالی 2015
اما کشور ایران در ماه گذشته میادی 1.27 میلیون تن فوالد خام 

 تحلیـل بـازار و تـولید فوالد 
درکشورهای جهان 

 سید محمد رضا دانشگر 
کارشناس صنعت فوالد
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تولید کرد که نسبت به سال قبل 1.3 درصد کاهش داشته 
است. به این ترتیب رتبه ایران در تولید فوالد خام که در ماه 
های گذشته تا 13 نیز رسیده بود در ماه جوالی 2015 به 
پانزدهم در دنیا رسید. رکود بازارها و کاهش تقاضای فوالد 

در ماه های اخیر باعث افت تولید در کشور شده است.

ظرفیت استفاده شده واحدهای فوالدی جهان
برای اولین بار در سال های اخیر ظرفیت استفاده فوالد جهان 
به زیر 70 درصد افتاد و زنگ خطر برای تولیدکنندگان را 
به صدا درآورد. در ماه جوالی 2015 این شاخص به 68.4 
از 31.6 درصد ظرفیت خالی در  درصد رسید که نشان 
صنایع فوالد دنیاست و چشم انداز مبهمی را برای ماه های 

آینده رقم می زند.

قیمت ها و شاخص های جهانی بازار فوالد
شاخص متوسط قیمت فوالد در جهان )شامل انواع ورق 
های فوالدی کربنی و استیل، مقاطع و میلگرد در مناطق 
 world مختلف جهان( که همه ماهه توسط موسسه معتبر
با  امسال  آگوست  ماه  در  شود  می  اعام    steel price
این ترتیب  به  بر تن رسید.  اندکی کاهش به 520 دالر 
متوسط قیمت فوالد از 699 دالر در سال 2014 با 20 
درصد کاهش به متوسط 557 دالر بر تن در 8 ماهه ابتدای 
2015 رسید. روند نزولی قیمت محصوالت فوالدی از 3 
سال پیش تاکنون ادامه دارد. کارشناسان معتقدند به توجه 
به پایین ماندن قیمت نفت، ثبات قیمت سنگ آهن و توقف 
رشد اقتصادی چین در ماه های آینده نیز شاهد ادامه نزول 
قیمت ها خواهیم بود و قیمت های کمتر از 500 دالر بر تن 

نیز دور از انتظار نخواهد بود.

)CIS( بیلت فوب دریای سیاه
قیمت شمش بیلت تولید کشورهای CIS نسبتا ثابت بوده 
و در ماه آگوست 320 دالر معامله شد که معادل 1080 
تومان )با احتساب دالر 3380 تومانی( می باشد. با توجه 
به تعرفه های گمرك و هزینه های حمل شمش به کشور، 
واردات این محصول از کشورهای فوق در ماه های اخیر 
این  قیمت  که  است  ذکر  به  الزم  است.  کم شده  بسیار 
محصول فوالدی در یک سال گذشته با 40درصد کاهش از 

515 دالر به 320 دالر بر تن رسیده است.

میلگرد صادراتی ترکیه
قیمت فوب این محصول فوالدی که در سال گذشته تا 
مرز 600 دالر نیز رسیده بود در ماه گذشته میادی حدود 
390 تا 395 دالر بر تن در نوسان بود. این در حالی است 
که قیمت فوب میلگرد صادراتی چین باز هم کاهش داشته 
و با 10 دالر افت به 285 دالر بر تن رسید )حدود 960 
تومان( که از قیمت شمش دریای سیاه نیز پایین تر است! 
کارشناسان معتقدند وجود چنین قیمت هایی در بازارهای 
جهانی فعا به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت میلگرد را 

نخواهد داد.



تحلیل بازار
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داخلی

تحلیل بازار محصوالت فوالدی در ایران
در اوایل شهریور ماه جاری میانگین قیمت میلگرد های سایز متوسط تولید ذوب آهن و خراسان با 50 تومان کاهش به 1420 تومان بر کیلوگرم 
رسید. به این ترتیب قیمت میلگرد ظرف 8 ماه گذشته حدود 20 درصد کاهش داشته است که در سال های اخیر امری بی سابقه بوده است. 
علیرغم خوشبینی های ایجاد شده در یکی دو ماه گذشته، بازار مقاطع همچنان دوره رکود را می گذراند، از یک طرف قیمت ها به حداقل خود 
رسیده و از طرف دیگر حجم تقاضا بسیار پائین است. مصرف سرانه فوالد کشور که سه سال گذشته 270 کیلوگرم بود در حال حاضر به زیر 
200 کیلوگرم بازای هر نفر در سال نزول کرده است. طی یک سال گذشته نیز تعداد زیادی واحدهای ذوب و نورد بخش خصوصی به میدان 
تولید فوالد وارد شــده اند و میدان رقابت ســخت تر شده است که باعث کاهش بیش از پیش قیمت فوالد و محصوالت نوردی  به خصوص 
میلگرد و مقاطع سبک شده است. الزم به ذکر است که میلگرد تولیدی بخش خصوصی با قیمت های پایین تر و حتی حدود 1300 تومان 

نیز به فروش می رسد. 

کاهش قیمت های جهانی فوالد، ریزش شدید بورس سهام چین و مبهم بودن وضعیت اقتصادی این کشور باعث شده چشم انداز قیمت های 
جهانی و داخلی فوالد هم چنان با ابهام مواجه باشد. هم چنین متوسط قیمت ماهیانه میلگردهای سایز متوسط که در اردیبهشت 93 حدود 
1930 تومان بود در حال حاضر به 1440 تومان در شهریور ماه رسیده است. )نمودار بعد(.  در حالیکه در یک سال و نیم گذشته قیمت های 
انرژی، دستمزد و... بین 20 تا 30 درصد افزایش داشته است قیمت مقاطع حدود  25 درصد کاهش یافته است. در حال حاضر تولید صنعت 
فوالد کشور عما با متوسط 50 درصد ظرفیت اسمی در بخش نورد و 70 درصد ظرفیت اسمی در بخش ذوب در حال انجام است و همین 

مسئله اجازه باال رفتن قیمت ها را نمی دهد.

نمودار بعد نیز روند قیمت ماهیانه تیر آهن را در یکسال و نیم گذشته نشان می دهد. نوسانات قیمتی تیرآهن به علت محدود بودن تولید 
کننده های این محصول  معموال بیشتر از میلگرد است. 
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بازار شــمش و قراضه در 
داخل کشور

در اوایل شهریور ماه امسال قیمت 
بیلت سایز 150 میلیمتر روند نزولی 
داشت. قیمت محصول خوزستان و 
ارفــع به در بازار به 1180 تا 1190 
تومان هم رســید. بیلت سایز 125 
میلیمتــر محصــول کارخانه های 
داخلی نیز به 1170 تا 1190 تومان 
رســید. علیرغم کاهش 20 تومانی 
قیمت شمش در یک ماه گذشته، در 
همین مدت زمانی قراضه سنگین 
بار درجه 1 تغییر چندانی نداشته و 

از 750 تومان به 740 تومان رسیده تا فاصله بین قیمت شمش و قراضه اندکی کاهش یابد.

از طرفی فاصله قیمــت میلگرد با 
شمش فوالدی که برای نوردکاران 
بسیار مهم است نیز کاهش داشته 
است. با توجه به هزینه 150 تا 200 
تومان برای تبدیل شمش به میلگرد، 
حاشیه سود این دسته از نورد کاران 
کاهش داشــته است که در صورت 
عدم تولید با تمــام ظرفیت از این 
مقدار هم کمتر خواهد بود. همین 
موضــوع باعث کاهــش تولید و یا 
تعطیلی بسیاری از واحدهای نوردی 

کشور شده است.

اگر مصارف فوالد در ساختمان سازی 
و طرح های عمرانــی که به اعتقاد 
کارشناســان حــدود 50 درصد از 
مصــارف صنعت فــوالد را تامین 
می کننــد، افزایش نیابد، شــرایط 
پیچیده تری پیش روی فوالدسازان 
اســت. دورنمای مبهم بازار فوالد و 
وجود یکسری نقاط تیره شرایط آتی 
را برای رونق یــا تداوم رکود فراهم 
نموده که در کنــار آن روند نزولی 
قیمــت نفت در بازارهــای جهانی 
و دورنمای مبهم دســتیابی کشور 
بــه درآمدهــای ارزی و به تبع آن 
تخصیص اعتبارات عمومی و عمرانی 

الزم در بودجه از دیگر ابهاماتی است که صنعت فوالد را به چالش فراخوانده است.
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گزارش و گفتگو

»نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران« 
درگفت و گو با »چیالن« تصریح کرد:

فوالدسازی در 
ایران با نگاه به 

 بازارهای جهانی 
و منطقه ای

حمیدرضا طاهری زاده،
نایب رئیس انجمن 

تولیدکنندگان فوالد ایران
در هر دو دوره انتخابات

هیئت مدیره انجمن
 موفق شد بیشترین 

آرای اعضاء
را بدست آورد و حضور

 فعالی در این تشکل صنفی
 داشته باشد. در این شماره از 

چیالن با ایشان در خصوص
مسائل مالی و مالیاتی 

تولیدکنندگان فوالد و برنامه های 
انجمن پرسیدیم. 

طاهری زاده پیشنهاد کرد که 
سرمایه گذاران فوالد کشور با 

توجه به ظرفیت های ایجاد شده 
در خاورمیانه و افت قیمت های 

جهانی فوالد و رقابت های جدید در 
بازارهای داخلی و منطقه ای، خود 

را با قیمت های جهانی تطبیق دهند 
و قدرت رقابتی  شان را 

باال ببرند.

 سید احمد عسکری
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�آقــای�طاهــری�زاده،�مثل�اینکه�
مشــکل�نقدینگی�هــم�چنــان�در�صدر�
با� تولیدکنندگان�فوالد�است.� مشــکالت�
توجه�به�رکــود�و�افت�تقاضا�در�بازار،�این�

موضوع�تشدید�نشده�است؟
ببینید، دو موضوع بسیار مهم امروز که مسائل روز صنعت فوالد و حتی 
صنایع دیگر است و تولیدکنندگان درگیر روزمره آن هستند، مشکات 
مالی و مالیاتی صنعتگران اســت. در خصوص مسائل بانکی، متاسفانه 
بانک ها ســودهای خود را  به گونه ای تنظیــم نمی کنند که وام های 
بانکی و تامین نقدینگی از طریق سیستم بانکی برای بخش تولید صرفه 
اقتصادی داشته باشد. اکنون سیستم بانکی به یک صنعت بسیار سودده 
تبدیل شــده اســت که به بخش تولید توجه چندانی ندارد و برخاف 
بخشنامه های متعدد که از طرف بانک مرکزی داریم، بانک های عامل 
به این بخشــنامه های تولیدمحور ترتیب اثر نمی دهند و یک طرفه و 
بعضاً با ســودهای 30تا 35 درصد با تولیدکننده برخورد می کنند؛ این 
در حالی است که اگر تولیدکننده معوقه ای هم داشته باشد بازپرداخت 
وام به ســودهای پلکانی تا ســقف 40درصد هم می رسد. خب همه ما 
می دانیم که حتی سود 30 درصدی برای تولید مقرون به صرفه نیست 
و این یعنی اینکه ما فقط شــعار حمایت از تولید می دهیم اما در عمل 
چوب سودهای بانکی به کمر تولیدکننده می خورد و نمی تواند از زیر بار 

بهره های سنگین قدعلم کند. 
ببینید بخشنامه هایی از طرف بانک مرکزی داریم که می گوید نباید سود 
تسهیات بیشتر از 24درصد باشد اما بانک های عامل این بخشنامه ها 

را دور می زننــد؛ به این صورت که می گویند بله بهره 
24 درصد صحیح است اما تولیدکنندگان و بازرگانان برای 
دریافت این نوع وام ها باید سپرده های ثابت چندماهه 
بدون بهره بانکی افتتاح نمایند تا بانک عامل بتواند این 
وام ها را در اختیار تولیدکننده قرار دهد؛ خب وقتی این 
وام و ســپرده ای بدون بهره ای که کنار آن باز شــده را 
حســاب کنیم باز به بهره 27- 28 درصد می رسیم و 
اگر تولیدکننده به دلیل رکود بازار و مشــکات فروش 

چند روزی هم تاخیر در بازپرداخت داشــته باشــد با 6درصد جریمه 
روبرو می شــود و اگر دو ماه از سررسید بگذرد، پرونده وام گیرنده وارد 
سرفصل های بانک مرکزی می شود که در این حالت یک تولیدکننده نه 
می تواند دســته چک بگیرد و نه می تواند حقوق و دستمزد بپردازد به 
گونه ای که کاما قفل می شود و این رویه در جهان مرسوم نیست که 
به خاطر تأخیر در بازپرداخت سررسید یک تولیدکننده را قفل کنند و 
حتی اجازه ندهند حقوق کارکنان و کارگرانش را بپردازد. خب نتیجه این 
می شود که تولیدکننده دچار مشکات عدیده بانکی می شود و اشتغال 

هم تحت شعاع قرار می گیرد.

�جنابعالی�عالوه�بر�مشکل�نقدینگی�تولیدکنندگان�
فوالد�به�»شــرایط�ناعادالنه�اعطای�نقدینگی«�هم�اشاره�
کردید،�آیا�صندوق�توسعه�ملی�و�بانک�صنعت�و�معدن�

در�این�زمینه�کمک�حال�تولیدکنندگان�نبوده�است؟
بله، اگرچه االن مشــکل نقدینگی یکی از بزرگترین مشکات صنعت 
سرمایه بر فوالد است اما نباید نسبت به شرایط اعطای نقدینگی بی توجه 
بود. باالخره این مهم است که نقدینگی با چه سود و شرایطی قرار است 
برای یک تولیدکننده  تأمین گردد. حتی وام های صندوق توسعه ملی 
بــا 23 و 24درصد هم برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیســت یا 
مواردی بوده است که تولیدکنندگانی از صندوق ذخیره ارزی وام هایی 
برای واردات ماشــین آالت کارخانه هایشان گرفته اند و تعهدات آنها با 

نــرخ های ارزی 700 تومان تا 1226 تومــان بوده که در آن زمان رایج 
بوده اســت ولی برخاف دستورالعمل بانک مرکزی که باید این وام ها 
با نرخ روز قرارداد محاســبه گردد اما متاسفانه هیچ کدام از بانک های 
عامل این نرخ را قبول نکرده اند. در مجموع مشــکات تامین نقدینگی 
تولیدکنندگان فوالدی هم در بخش قراردادهای ارزی و ریالی بانک ها 
و چه در بخش سودهای سنگین صندوق توسعه ملی و هم در مواردی 
همانند معوقات سررسیدگذشته که سرفصل بانک مرکزی شده اند همه 
اینها مورد پرسش و نارضایتی جدی تولیدکنندگان قرار دارد. متاسفانه 
با این روند طی ماه های آینده شاهد ورشکستگی تعدادی از صنعتگران 
و یا کاهش فعالیت آنها در یک شــیفت و با 30درصد ظرفیت خواهیم 
بود که این شیوه با شعار حمایت از تولیدملی و اهداف برنامه چشم انداز 

سازگار نیست.
بانک هایی مثل صنعت و معدن که همواره حامی صنعت می باشد و سود 
کمتری از تولیدکننده مطالبه می کند و پشتیبان صنعت فوالدند هم به 
علت منابع محدود نمی تواند تنها به تامین نقدینگی فوالدی ها بپردازد.

حرف اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد این است که بانک مرکزی در 
شرایط رکود بازار در مسائل بانکی که به آن اشاره شد بازنگری هایی داشته 
باشــد و با توجه به جنس صنعت فوالد که سرمایه بر است، تمهیدات و 

تسهیاتی برای این بخش در نظر بگیرد.

�هــم�اکنــون�مهمتریــن�چالش�هــای�مالیاتی�
تولیدکنندگان�فوالد�و�مشکالت�آنها�با�دارایی�بر�روی�چه�
موضوعاتی�است�و�پیشنهاد�شما�در�انجمن�برای�حل�این�

موضوع�چیست؟�
مباحـث مالیاتـی هـم اکنـون به مشـکل اصلی بیشـتر 
تولیدکنندگان و بازرگانان و صنوف تبدیل شـده اسـت 
کـه چندین اشـکال بـر آن وارد اسـت. االن اداره دارایی 
از شـرکت هایـی بـه اصطاح »کـدی« نام مـی برد که 
صاحیت آن شـرکت در زمان تاسـیس و توان پرداخت 
مالیـات و ارزش افـزوده توسـط آن شـرکت، دقت کافی 
بـه عمـل نیامـده اسـت. ایـن نـوع شـرکت ها بـه ثبت 
رسـیده انـد و فاکتـور و کارت بازرگانـی و مجـوز فعالیـت دارنـد. خـب 
وقتـی ایـن گونـه شـرکت هـای بـه اصطـاح »کـدی« از فوالدسـازان 
خریـد انجـام مـی دهنـد تولیـد کننـده صاحیت بررسـی و اسـتعام 
کـدی بـودن یـا نبـودن ایـن نوع شـرکت هـا را نـدارد. صاحیـت این 
شـرکت هـا در حـوزه اختیـارت اداره ثبـت اسـت و وظیفـه مـا چیزی 
غیـر از این نیسـت که اسـم شـرکت، شناسـه کـد اقتصادی و شـماره 
ثبـت را از آنهـا بگیریـم ولـی مـی بینیـم کـه بعـد از دو سـال کـه بـه 
اداره دارایـی مراجعـه مـی کنیـم به دلیل مشـکات این شـرکت های 
خریـدار، تولیدکننـده کـه محصوالتش را بـه آنها فروخته علـی الراس 
مـی کننـد! ایـن یـک نمونـه از چالـش هایی اسـت کـه فـوالدی ها با 
اداره دارایـی دارنـد و ایـن مشـکات حتی بـه صنف آهن فروشـان هم 
رسـیده اسـت و شـما می دانید که به دلیل همین مشـکات که برای 
صنف تولیدکنندگان و آهن فروشـان ایجاد شـده، باالی 90درصد بازار 
آهـن پامنار تعطیل شـده اسـت و برخـی از آنها به سـمت فعالیت های 
بـه اصطـاح زیرپلـه ای کشـیده شـده انـد و سـوق دادن فعـاالن بازار 
بـه سـمت فعالیـت هـای غیرشـفاف و یـا متوقـف کـردن آنها هـم  به 
جایـگاه تولیـد ملـی و هم بـه بخش مالیـات لطمه وارد مـی کند. خب 
االن تجـاری کـه نقدینگـی ارزان تولیدکنندگان را تامیـن می کردند از 
میـدان خـارج شـده انـد و تولیدکننـده باید بـرای تامیـن نقدینگی به 
بانـک ها مراجعه کند که مشـکات تامین نقدینگی از طریق سیسـتم 
بانکـی هـم کـه خدمـت تـان عـرض کـردم. در حالـی که هـم صنوف 

اگرچه نقدینگی یکی 
از بزرگترین مشکالت 
تولیدکنندگان فوالد 

است اما نباید نسبت به 
شرایط اعطای نقدینگی 

بی توجه بود.

قیمت فوالد طی چند 
ماه آینده به ثبات 

می رسد و دیگر شاهد 
شیب شدید قیمتی 

نخواهیم بود.



و هـم تولیدکننـدگان طبـق پروانه فعالیـت و گزارش عملکردشـان به 
پرداخـت مالیات راضی هسـتند اما رفتارهای مالیاتـی غیرمتعارف را نه 

تولیدکننـده و نه فروشـنده و بازرگان نمی پسـندد.
مـا در انجمـن بارها درخواسـت جلسـات مشـترك حتـی کارگاه های 
آموزشـی داشـته ایم که تولیدکنندگان را آمـوزش های مالیاتی بدهند 
امـا متاسـفانه تا کنون هیچ پاسـخی از طرف دارایی دریافـت نکرده ایم. 
خیلـی از تولیدکننـدگان االن حق و حقوق خـود را در مباحث مالیاتی 
نمـی داننـد. چـرا وقتـی بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه مالیات خـود را 
بپردازیم جلسـات کارشناسـی نمـی گذارند که تفاهـم و تعامل بهتری 
در ایـن میان ایجاد شـود؟ چـرا ابهامات و سـواالت مالیاتی تولیدکننده 
را پاسـخ نمـی دهنـد؟ چـرا صنعتگـر در میان مشـکات زیـادی که با 
آن دسـت و پنجـه نـرم مـی کنـد بایـد وقـت زیـادی بابت رفـع موانع 
مالیاتـی اختصاص دهـد، کدهای اقتصادی غیرمعتبر خریـداران که در 
حـوزه اختیـارات تولیدکننده نیسـت و تولیدکننده مسـئول نقد کردن 

مطالبـات اداره دارایی نمی باشـد.
چـرا وقتی بخشـودگی مالیاتی جـزو طرح توجیهی طرح هـای فوالدی 
بـوده اسـت ما هم چنان با مشـکل عـدم اجرای معافیت هـای مالیاتی 
روبـرو هسـتیم؟ وقتی برخـی کارخانجات فـوالدی در مناطـق محروم 
تاسـیس شـده اند تازه سـرمایه گذار با این مشـکل روبرو می شـود که 
بـه اثبات محرومیت و بخشـودگی مالیاتـی بپردازد کـه آن هم معموال 

بـه اثبات نمی رسـد! 

�آیا�با�توجه�به�این�مشکالت�تولیدکنندگان�فوالد،�
جذابیتــی�برای�ســرمایه�گذاری�های�جدیــد�و�اجرای�

طرح�های�توسعه�ای�باقی�می�ماند؟
خب برخی از این مشــکات در تمامی صنایع و اقتصاد کشــور فراگیر 
است ولی با این تفاصیل با توجه به رکود حاکم بر بازار فوالد کمتر کسی 

حاضر اســت در صنعت فوالد سرمایه گذاری جدیدی کند و 
به نظرم االن باید در صنعت فوالد حفظ سرمایه شود نه اینکه 
طرح های جدید تعریف گردد اما خب برای سرمایه گذاری های 
جدید الزم اســت مطالعات بســیار دقیقی صورت پذیرد و 
مکان یابی، نزدیک بودن به بازار هدف، نیازسنجی در ظرفیت 
هر یک از زنجیره های فوالد، نیاز مصرفی کشور به هر یک از 
محصوالت و شناخت بازارهای منطقه ای و جهانی را مدنظر 
داشته باشند. باالخره یک ســرمایه گذار باید به کشورهای 
همســایه و منطقه و جهان نگاه دقیقی داشته باشد و فقط 
محیطی و نگاه به داخل نداشته باشد. این مهم  است که ترکیه 
و کشورهای عربی و حوزه سی آی اس و حتی چین و اروپا در 
حوزه فوالد چه تحرکاتی دارند و این برای یک سرمایه گذار 

الزم است که دیدی فرامحیطی داشته باشد

�پــس�شــما�معتقدیــد�نــگاه�هــا�و�
جهت�گیری�های�سرمایه�گذاران�در�بخش�فوالد�
باید�معطوف�به�بازارهــای�منطقه�ای�و�جهانی�

باشد؟�
مـا نباید فـوالد را درون مرزی نگاه کنیم. هـم اکنون واردات 
و کاهـش قیمـت و تقاضاهـای جهانـی می توانـد قیمت ها 
را بسـیار پاییـن بیـاورد. اگر امـروز برون مرزی بـه صنعت و 
بـازار فـوالد نگاه کنیـم می بینیم که قیمت فـوالد تقریبا به 
کف رسـیده اسـت و بیشـتر از 30 الی 40 دالر امکان ندارد 
قیمـت هـا کاهش پیـدا کنـد و اگرچه به نظر می رسـد طی 
چنـد مـاه آینـده رونقی در بازار نداشـته باشـیم اما قیمت ها 
چـه مقـرون بـه صرفـه باشـد و چـه نباشـد در هر صـورت پرثبـات تر 
می شـود و شـیب نزولی قیمت گذشـته را نخواهیم داشـت چون جایی 
بـرای افـت بیشـتر نمانـده اسـت و از اینجـا به بعـد کارخانجـات راهی 

ندارنـد جـز اینکـه تولید خـود را متوقف یا کاهـش دهند. 
ببینید وقتی ما نگاه جهانی داشته باشیم خواهیم پذیرفت که با کاهش 
قیمت های جهانی ما هم مجبور به کاهش قیمت هستیم. اگرچه طبق 
شرایط اقتصادی و صنعتی کشور و با نگاه به بازارهای جهانی باید تعرفه ها 
اصاح شود اما به نظرم با توجه به تغییراتی که در تعرفه ها ایجاد شده هم 
اکنون دیگر نباید دوباره چشم به سوی ابزارهای تعرفه ای داشته باشیم 
و از فضای رقابتی فاصله بگیریم. االن ما باید متوجه باشیم که تغییرات 
زیادی در تقاضا و قیمت های جهانی ایجاد شده است و شرایط منطقه ای 
ما در تولید فوالد شبیه 10 سال گذشته نیست و کشورهای منطقه مثل 
امارات و عربستان و قطر همه فوالدساز شده اند و اگر نتوانیم خودمان را 
با قیمت های جهانی تطبیق دهیم حتی بازارهای صادراتی خود را هم 

از دست می دهیم.

�شــما�قبال�در�اظهار�نظری�گفته�بودید�وضعیت�
بازار�فوالد�در�ســال��94تغییر�چندانی�نخواهد�کرد.�آیا�با�
برداشــتن�تحریم�ها�تحرکی�در�تقاضــای�فوالد�ایجاد�

می�گردد؟
همان گونه که اشاره کردم به نظرم قیمت ها طی چند ماه آینده به ثبات 
می رســد و دیگر شاهد شیب شدید قیمتی نخواهیم بود ولی با فرض 
برداشته شــدن تمامی تحریم ها باالخره زمانی برای تحریک تقاضا در 
بازار نیاز اســت که با همه این تفاصیل بعید است تا پایان سال فرصتی 
برای رونق بازار فراهم شود. به نظرم در این وضعیت باید روی بهره وری و 
کاهش قیمت تمام شده کار بیشتری صورت دهیم و قدرت رقابتی خود 

را نسبت به رقبای جهانی افزایش دهیم. 
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مهندس مرتضی آقاجانی در گفت و گو با چیالن از تجربه های مدیریتی در دوران فعالیت در فوالد هرمزگان و ماموریت 
جدیدش در شرکت MME به موارد زیادی اشاره کرد. آقاجانی در این رابطه خاطرنشان کرد: کار جدید ما انتقال دانش 
فنی مربوط به صنایع معدنی و فوالد به داخل کشور است و سعی داریم به خاطر طرح  های بی شماری که نیاز به احداث 

دارند، نیاز به خرید مداوم تکنولوژی از خارج نباشد.

و�شیرین� تلخ� از� ابتدا� در� آقاجانی� مهندس� آقای�
دوران�حضور�در�فوالد�هرمزگان�بگویید.

از جنبه های مختلفی می توان به این دوران نگاه 
دنیای  و  بهایی  گران  تجربه  فردی  نظر  از  کرد. 
جدیدی بود. به همان دلیل که فوالد هرمزگان در 
سطح استان از نگاه ویژه ای برخوردار بود، ملزم به 
ارتقای ویژگی های شغلی و مدیریتی نیز بودیم. 
تئوری،  در  تا  شد  باعث  موضوع  همین  طبیعتا 
تحقیق و عمل جایگاه مان را ارتقا ببخشیم و در 
دوره چهار ساله فعالیت در فوالد هرمزگان چیزهای 

زیادی یاد گرفتم.
به عنوان یک صنعت، تحولی در صنعت استان هزمزگان و به نوعی بنچ 
مارکی برای کشور شناخته شد. اگرچه با محدودیت های جغرافیایی 
و اقلیمی و با مسائل تکنولوژیکی و انسانی و زیرساختی مواجه بودیم 

ولی فعل خواستن را صرف کردیم و با تمام ضعف ها و محدودیت های 
موجود مقابله کردیم و با این رویکرد، نگاه به استان 
هرمزگان که بیشتر جنبه تجاری داشت تغییر کرد 
و دید صنعتی غلبه پیدا کرد و فوالد هرمزگان نشان 
داد که نه تنها در زمینه های صنعتی و اقتصادی 
بلکه در نگاه فرهنگی هم می تواند در استان تاثیر 

گذار باشد. 
از طرف دیگر، گرچه انتظار برخورد با مشکات را 
داشتیم ولی مشکات بیرونی مانند عدم حمایت 
هم  ها  سیاست  و  قوانین  برخی  وجود  و  کافی 
جهت با واحد ما نبود و مسائلی مانند تامین گندله در دورانی که 
همزمان با افزایش قیمت و کاهش کیفیت گندله شده بود باعث ایجاد 
محدودیت هایی شد. البته همیشه بر آن بودیم تا با مدیریت درست و 

تغییر تهدید ها به فرصت از این شرایط نهایت استفاده را ببریم.

انتقال دانش، تکنولوژی و سرمایه گذاری 
خارجی فوالد از اروپا به ایران

آقاجانی از ماموریت جدیدش در MME گفت:

 محسن احمدی

در حال حاضر با توجه به رکود 
موجود در فوالدسازی این 

صنعت سود زودبازده نصیب 
سرمایه گذارانش نمی کند و 
مناسب تر است که سرمایه 

گذاری ها به سمت پشتیبانی و 
زیرساخت ها هدایت شود.
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های� تجربه� به� لطفا� �
مدیریتی�خود�در�فوالد�هرمزگان�

هم�اشاره�بفرمایید�؟
دوران ما دوران ایجاد بود. نگاهی با فلسفه 
ایجاد مستمر مطمئنا بسیار می تواند مثمر 
ثمر باشد و سعی کردیم یک کار نهادینه 
به  انجام دهیم.  زیرساختی  و  برنامه  با  و 
دوستانم همیشه می گفتم که کاری که 
ما می کنیم مثل یک فیلم سینمایی است 
که پایانش برای ما مشخص بود. بنابراین 
همیشه با استراتژی جلو می رفتیم و همین استراتژی ابعاد مختلفی 
داشت. بخش تجهیزاتی، گردش کاری، ساختاری و سیستمی در یک 
بعد و بخش فرهنگی. در فوالد هرمزگان سعی داشتیم فرهنگ استقامت 
و کار مستمر در شرایط سخت را در استان هرمزگان به صورت عادت 
همگانی در بیاوریم. البته باید از نگاه سیستماتیکی که نشات گرفته از 
فوالد مبارکه بود هم اشاره کرد؛ استفاده از الگوی فوالد مبارکه باعث 
شد تا فرهنگ صنعتی به فوالد هرمزگان منتقل و ساختارهای صحیح 

سیستماتیک و انسانی به هرمزگان برسد. 

�آیا�هنوز�هم�معتقدید�که�هرمزگان�منطقه�مناسبی�
برای�جانمایی�صنایع�فوالی�است؟

به نظرم در شرایط فعلی استان هرمزگان بهترین منطقه برای طرح های 
جدید فوالد است. چون دسترسی به منابع آبی و دسترسی به راه های 
حمل و نقل دریایی، از مهم ترین مباحث موجود در سرمایه گذاری فوالد 
است. اما در کنار این ها مشکاتی نظیر نبود زیرساخت  های الزم برای 
صنعت و نبود فرهنگ و تجربه فعالیت  های صنعتی سنگین نیز در آنجا 

داشتیم که با پروژه فوالد هرمزگان این موانع رفع شد. 

نقطه�عطف� و� اقدام� مهم�ترین� نظر�خودتان،� به� �
مدیریتی�شما�در�دوره�فوالد�هرمزگان�چه�بود؟

مهم ترین اصولی که سعی کردیم در دوران حضور در فوالد هرمزگان 
جا بیاندازیم، نگاه منطقی و نتیجه گرایانه بوده که نه تنها در صنعت که 
در زندگی افراد هم مفید خواهد بود. در کنار این، ایجاد سیستم مالی 
مناسب، تقسیم کار اصولی و تحکیم فرهنگ کار مستمر با نگاه مهربانانه 
و با تفکر منطقی و سیستماتیک بود. در یک نگاه کلی بر آن بودیم تا 
منفعت فرد در گرو منفعت جمع و منافع کوتاه مدت در ذیل منافع 
بلندمدت را به عنوان اصل اساسی جا بیاندازیم. به هرحال پس از یک 
دوره چهارساله با تمام فراز و نشیب  هایش و با این نگاه که هر تغییر و 
تحولی می تواند یک فرصت باشد. باالخره زمان تغییر فرا رسیده بود 

چراکه فوالد هرمزگان وارد فاز جدیدی می شد.

و� � �MME شرکت� با� رابطه� در� آقاجانی� جناب� �
پروژه�های�فوالدی�این�شرکت�توضیحاتی�را�به�مخاطبان�

نشریه�ارائه�بفرمایید؟
همان طور که مستحضرید MME زیرمجموعه هلدینگ آسکوتک است و 
تنها شرکت مهندسی در زمینه معدن و فوالد است که در خارج از کشور 
ثبت شده و در حال حاضر هم کل سهام آن متعلق به آسکوتک می 
باشد که خود آسکوتک هم زیرمجموعه ایمیدرو است. در سال 1996 در 
دوسلدورف تاسیس شد و تنها شعبه خارج از آلمان آن هم در ایران است.  
فلسفه وجودی این شرکت، انتقال دانش فنی مربوط به صنایع معدنی 
و فوالد به داخل کشور بوده است و سعی بر آن بوده تا به خاطر طرح 
 های بی شماری که نیاز به احداث دارند، نیاز به خرید مداوم تکنولوژی 
نباشد. نتیجه این شد که شرکتی در قلب تکنولوژی دنیا تاسیس شود 

تا از همانجا اطاعات مهندسی و دانش و تربیت متخصصان این حوزه 
ایجاد شود. بنابراین مجموعه ای تشکیل شد تا از طریق آن هم صاحب 
دانش فنی شویم و هم بخش های ساخت را به به همراه آخرین نسخه 
ها و اصاحات به داخل انتقال دهیم. اولین زمینه ای هم که احساس 
می شد به آن نیاز است بحث احیای مستقیم بود که با توجه به مزیت 
های کشورمان به خاطر وجود گاز فراوان، احساس می شد که آینده 
فوالدسازی ایران از این طریق تامین شود. در همین مسیر خوشبختانه 
یکی از ویژگی های بارز MME مربوط به روش ابداعی این شرکت به نام 
پِِرد )PERED( می شود که در سال 2007 تحت پتنت این شرکت در 
آلمان به ثبت رسید. هم  اکنون نیز با مشارکت MME پروژه ای در چین با 
استفاده از همین فناوری در حال اجرا است. این طرح در پروژه  های فوالد 
میانه، فوالد بافت و فوالد شادگان و نی ریز در حال اجراست و امیدواریم 
که ظرف چندماه آتی به بهره برداری برسند و با موفقیت در اجرای این 
پروژه ها بتوانیم این تکنولوژی را به سایر کشورها هم صادر کنیم. شرکت 
MME توانایی و دانش فنی  طراحی فوالدسازی و ریخته گری  را نیز در 
اختیار دارد که تا کنون آنرا در طرح سپید دشت و کاوه جنوب طراحی و 
تامین اجرایی نموده است. برنامه ای نیز برای تکمیل رسالت این شرکت 
در زنجیره تولید فوالد از معدن، کنسانتره،گندله و احیا تا فوالد سازی 
و ریخته گری و نورد گرم و سرد و خطوط نهایی قلع اندود و گالوانیزه 
و رنگی و حتی صنایع تکمیلی در دست اقدام است.  MME پروژه های 
متعددی را در بخش های مختلف صنعت فوالدسازی ایران در دست اجرا 
دارد که از جمله آنها می توان به مجتمع فوالد چهارمحال، مجتمع فوالد 

کاوه جنوب، مجتمع فوالد نی ریز و ... اشاره کرد.

هم� نورد� زمینه� در� اکنون� هم� � �MME شرکت� �
فعالیت�دارد؟

در زمینه های نورد به دلیل نبود تقاضا باوجود توانمندی الزم، مطالعات 
در سطح فنی و مهندسی بوده، همچنین در خصوص خطوط کنسانتره 
و گندله سازی هنوز وارد نشده ایم البته یکی از برنامه های این شرکت 
گسترش فعالیت ها به تمامی حوزه های فرآیند فوالد کشور و چرخه 

ارزش است. 
�با�توجه�به�ماموریت�جدیدی�که�بر�عهده�گرفته�
اید�این�سوال�مناسب�است�از�جنابعالی�داشته�باشیم�که�آیا�
در�بحث�بومی�سازی�قطعات�فوالد�ایران�و�باتوجه�اهتمامی�

که�صورت�گرفته�آیا�به�نقطه�مطلوبی�رسیده�ایم؟
در حوزه تجهیزات مکانیکی و سازه ای و همین طور در زمینه بومی سازی 
قطعات ساده و فیزیکی می توان گفت که به سطح مطلوبی دست یافته 
ایم ولی در تجهیزات برقی و اتوماسیون و ابزار دقیق  و بعضی از تجهیزات 
تکنولوژیک هنوز به خودکفایی و بومی سازی نرسیده ایم. البته در زمینه 
ساخت این را هم باید گفت که گاها هزینه و ریسک ساخت و تامین و 
تجهیز قطعات تکنولوژیک و حساس  طوری است که ساخت ان منطقی  
نیست و در هیچ جای دیگری هم این کار را نمی کنند. برای مثال، ساخت 
تب چنجر برای ترانس که یکی از اقام استراتژیک و کوچکی است که 
در صورت اشتباه می تواند ترانس را تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین اصا 
ارزش ریسک تولید و تامین ندارد. معموال این رویه در تمام دنیا هم همین 
طور است و در کشور پیشرفته ای مانند آلمان هم تمام قطعات مورد 
نیاز صنعتی شان را نمی سازند ،والبته ساخت  تجهیزات استراتژیک و 
تکنولوژیکی همراه با صاحب تکنولوژی شدن معنا می یابد. فعا نقاط قوت 
صنعت ما در زمینه هایی مانند مکانیک واسکلت فلزی و نرم افزار )که 
نیازی به سرمایه های سنگینی ندارد و با توجه به هوش و ذکاوت جوانان 
ایرانی در این مباحث پیشرفت های قابل توجهی داشته ایم( می باشد و 

ما دو استراتژی را دنبال 
می کنیم اول اینکه در 

فضای جدید پساتحریم 
بتوانیم پلی باشیم برای 

هدایت سرمایه های خارجی 
به صنعت داخل و دوم 

اینکه از فوالدسازان معتبر 
خارجی به عنوان الگو برای 

تولیدکنندگان کشورمان بهره 
ببریم.
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این را دنیا هم  قبول دارد؛ پس باید روی آن متمرکز و به تدریج در سایر زمینه ها هم 
توسعه دهیم. 

�توصیه�شما�برای�سرمایه�گذاری�های�جدید�در�صنعت�فوالد�با�
نگاه�به�تکمیل�زنجیره�تولید�فوالد�چیست؟

با توجه به شرایط این صنعت در ایران و سرمایه گذاری های صورت گرفته در تولید و 
صنعت فوالد، جذابیت جدیدی به این حوزه اضافه نشده است. اما به نظر می رسد که برای 
رسیدن به 55 میلیون تن فوالد در سال 1404 نیاز به تجهیزات زیرساختی و اساسی داریم 
که برای تامین قطعات مصرفی و مواد اولیه آن نیاز به سرمایه گذاری های بهتر و زیرساختی 
بیشتری داریم. پس نیاز به کارهای زیرساختی و پشتیبانی و حمل و نقلی برای رسیدن به 
این افق داریم. در حال حاضر با توجه به رکود موجود در فوالدسازی این صنعت سود زود 
بازدهی نصیب سرمایه گذارانش نمی کند و به نظر می رسد اگر سرمایه گذاری ها به سمت 

پشتیبانی و زیرساخت ها برود، مناسب تر است.

�آقای�مهندس،�آیا�رسیدن�به�تولید��55میلیون�تن�که�به�آن�
اشاره�فرمودید�منطقی�است�و�آیا�توانایی�عرضه،�مصرف�و�صادرات�آن�

وجود�دارد�و�درگیر�مسائلی�هم�چون�مازاد�ظرفیت�نخواهیم�شد؟
بدیهی است که تولید و عرضه و تقاضا، یک زنجیره است و نمی توان تنها به یک بعد آن نگاه 
کرد. برای مثال در شرایط کنونی که در رکود به سر می بریم ، تولید 55 میلیون تن معنایی 
ندارد. بنابراین باید شرایط و بستر تقاضا و مصرف محصوالت فوالدی مهیا باشد تا تولید به 
صرفه و معقول باشد اما قرار نیست کشور در همین شرایط اقتصادی بماند! در نتیجه با توجه 
به استراتژی کلی کشور برای رشد و توسعه کان اقتصادی نیاز به خودکفایی در صنایع مادر 

وجود دارد که در نسبت با سیاست  های کلی کشوری معنا پیدا می کند.

�با�توجه�به�فعالیت�های�جدید�شما�در�طرح�های�استانی،�این�
سوال�مطرح�می�شود�این�طرح�ها�که�به�هدف�محرومیت�زدایی�شکل�
گرفتند،�می�توانند�به�توسعه�صنعت�فوالد�و�در�اقتصاد�کشور�مفید�واقع�

شوند�یا�اینکه�به�انحراف�سرمایه�گذاری�های�فوالد�انجامیده�است؟
به نظر من مطالعه دقیق و مناسبی در این مورد انجام نشده است ویا بهتر است بگوییم 
ماحظات دیگری مانند اشتغال زایی یا محرومیت زدایی را در بطن خود دارد ولی اینکه 
الزاما فوالد را تنها راه نجات بدانیم، اشتباه است. چنین طرح هایی نیازمند تمرکزگرایی 
در مناطقی است که از نظر جانمایی زیست محیطی، دانش و تکنولوژی، زیرساخت های 
حمل و نقلی و اشتغالزایی کاما تطابق داشته باشند. بنابراین  بهتر بود که مطالعات دقیق 
تری در این زمینه صورت می گرفت ولی به هر حال االن  بهترین کار تکمیل و استفاده 
بهینه از آنها و تاش برای تولید محصوالت کیفی با ارزش افزوده باال در واحد های کوچک 

موجود است.

صنایع� و� فوالد� المللی� بین� حوزه� در� فعالیت� مهندس،� آقای� �
معدنی�حساسیت�های�ویژه�ای�دارد؟�به�نظر�می�رسد�با�توجه�به�شرایط�

پساتحریم�فعالیت�شما�هم�در�حوزه�دیپلماسی�صنعتی�بیشتر�شود؟
 مطمئنا تجربیات و مسئولیت هایی که طی این 30 سال در فوالد مبارکه،و هرمزگان 
دارا بودم کمک میکند درعرصه  جدید MME که نگاهی بین المللی تری دارد و چندین 
پروژه فوالدسازی را همزمان در دست اقدام دارد ، انشاهلل بتوانم به پیشرفت صنعت فوالد 
این مرز و بوم کمک کنم. ما در این مسیر دو استراتژی را دنبال می کنیم اول اینکه در 
فضای جدید پساتحریم بتوانیم پلی باشیم برای هدایت سرمایه های خارجی و دانش 
فنی  به صنعت داخل کشور برای ایجاد زیر ساخت ها و صنایع مادر و استفاده از تجربیات 
کشورهای توسعه یافته  در کارخانجات داخلی و دوم معرفی و شناساندن صنعت ایران 
و دانش فنی موجود در ایران به دنیا  بصورت سازمان یافته  و نه فردی است که در این 
راستا تیم های تخصصی را هم تشکیل و ارتباطات با برنامه ای آغاز شده است.با وجود 
امکانت فنی و تخصصی شرکت MME در قلب اروپا من از از این فرصت استفاده و اعام 
می نمایم این امکانات متعلق به همه ایران است و هر شرکت و یا حتی فردی، دولتی یا 
خصوصی در هر قالبی امکان استفاده از آنرا برای برقراری یک ارتباط فنی اقتصادی برد 

برد با صنعت اروپا و جهان دارد.
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قبل از ماجرا: زمستان 91 تا پاییز 93
بیش از دو سال پیش و با نزدیک شدن به پایان دولت دهم، انجمن 
تولیدکنندگان فوالد هشدارهایی به دولت داد مبنی بر عدم توازن در 
زنجیره فوالد. هم در ظرفیت تولید و هم در سودآوری. هشدارها و 
مکاتبات و مصاحبه هایی که هیچ کدام ره به جایی نبرد تا با بهره 
بخش  در  فوالد  ذوب  و  اسفنجی  آهن  واحدهای  رسیدن  برداری 
خصوصی صدای اعتراض تولیدکنندگان به دولت یازدهم رسید که 
هم رکود فروش است و هم قیمت مواد اولیه باال است. اعتراضاتی 
که ابتدا از سوی فوالدسازان بخش خصوصی به قیمت باال و کیفیت 
پایین آهن اسفنجی آغاز شد و بالتبع به حلقه باالدستی یعنی گندله 
تسری یافت. جایی که دو واحد معدنی بیش از 80 درصد نیاز کشور 
را تامین می کنند و  بررسی های وزارت صنعت حاکی از 7 میلیون 

تن کسری در این بخش است.

انجمن فوالد اما همزمان مشغول مطالعاتی بود برای ارائه راهکار به 
دولت برای ایجاد توازن در زنجیره فوالد. مطالعاتی که حدود یک سال 
و نیم طول کشید و به طور مستمر از نظرات کارشناسان واحدهای 
مختلف تولیدی و خبرگان صنعت فوالد بهره برداری می شد. نتیجه 
مطالعات در سال 93 از سوی این انجمن به وزارت صنعت ارائه شد 
و این وزارتخانه تصمیم به دخالت در نسبتهای قیمتی حلقه های 
مختلف زنجیره فوالد گرفت. بر این اساس آهن اسفنجی و گندله 
سهمیه بندی و نسبتهای 23 درصدی برای گندله و 50 درصدی برای 
آهن اسفنجی تعیین و اباغ شد اما با اعتراضات تولیدکنندگان آهن 
اسفنجی، نسبت مربوطه 3 درصد افزایش یافت. اما واقعیت این بود 
که به مصوبه وزارتخانه عمل نشد و آهن اسفنجی با میانگین قیمتی 

حدود 58 درصد به فروش رسید.
اعتراض مجدد فوالدسازان باعث شد وزارت صنعت، معدن و تجارت 

مروری بر رویدادهای اخیر پیرامون تعیین نسبتهای قیمتی زنجیره فوالد

 یک ابالغیه و آغاز ماجرا! ماجرایی که یک بازیگر اصلی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بازیگر دیگر 
سهامداران شرکت های سنگ آهنی. بحث بر سر تعیین قیمت گندله و آهن اسفنجی است، سنگ آهنی ها به 
ورود دولت به حوزه قیمت گذاری معترضند و دولت و به طور مشخص وزارت صنعت هم تعیین نسبتهای قیمتی 
تا زمان رســیدن به تعادل را الزمه برقراری توازن در زنجیره فوالد می دانــد و البته ایجاد این توازن را هم از 
رسالت های خود به شمار می آورد. فوالدی ها هم بازیگران بعدی هستند و نقش آنها حمایت از اقدام وزارتخانه 
مزبور به خاطر مبانی کارشناسی آن است. رسانه ها هم که همیشه از بازیگران موثر این گونه چالش ها هستند! 
مصاحبــه های پی در پی و بعضا تند مدافعان و مخالفان این ابالغیه حتی کار را به معاون اول رئیس جمهور هم 

کشاند. اما ماجرا چیست؟

 وحید یعقوبی

یک داستان جنجالی
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صورتهای  اساس  بر  که  بخواهد  خبره  حسابرسی  موسسه  یک  از 
مالی شرکتهای فعال در هر حلقه اعام نظر کند. بیش از 6 ماه کار 
حسابرسی و جلسات پایش بعد از آن باالخره تمام شد و وزیر صنعت 

در تاریخ 11 تیرماه 1394 دستورالعمل زیر را صادر کرد:

آغاز ماجرا: تیر ماه 94
این شروع ماجرا بود. مخالفت های تند سنگ آهنی ها و در مقابل 
وزیر شروع شد. حدود 800  اباغیه  از  فوالد سازان  حمایت های 
سهامدار سنگ آهنی در اقدامی خودجوش! نامه ای به رئیس جمهور 
نوشتند و از این بخشنامه انتقاد کردند و خواستار عدم مداخله دولت 
در فضای کسب و کار شرکت های سهامی عام  شدند. همچنین 
در اقدامی دیگر نماد معاماتی شرکت های گل گهر و چادرملو در 
بورس متوقف شد و شرط بازگشایی آن هم از سوی معاون مالی 
و اقتصادی هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، یکی از 
سهامداران عمده دوقلوهای سنگ آهنی، لغو بخشنامه مورد اشاره 
عنوان شد! مدیر عامل شرکت چادرملو هم با انتقاد شدید از تصمیم 
وزارت صنعت، اعام کرد: هیچ کس جزو دارایی حق ندارد در سود 
ما به عنوان یک شرکت بخش خصوصی شریک شود. نوریان در 
اظهاراتی عجیب فوالدسازان بخش خصوصی را به سودجویی متهم 
به  کرد و گفت: برخی فوالدسازان صددرصد بخش خصوصی که 
صورت خانوادگی اداره می شوند به دنبال سودجویی بیشتر هستند 
و این فوالدسازان به جای استفاده از آهن اسفنجی باید از آهن قراضه 
استفاده می کردند که چون اآلن آهن قراضه گران شده است رو به 
استفاده از آهن اسفنجی آورده اند و به همین دلیل فشار آورده اند تا 
قیمت آهن اسفنجی را پایین بیاورند که البته شرکت های معدنی با 
این فشارها به شدت مخالفند! نوریان در مورد اجرای اباغیه وزیر هم 
تصریح کرد که کاهش 3 درصدی قیمت گندله به ما اباغ شده اما 

ما موافق آن نیستیم و ضمن اینکه این موضوع باید در هیات مدیره 
شرکت مطرح شود و هیات مدیره درباره آن تصمیم گیری کند و اگر 

تصویب شد اجرایی شود!
از سوی دیگر دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ضرایب اباغ شده 
20 و 47 درصدی برای گندله و آهن اسفنجی را حاصل بیش از دو 
سال مطالعات و مباحثات کارشناسی دانست و اعام کرد این اقدام 
مدبرانه وزیر صنعت از پشتوانه کارشناسی باالیی برخوردار است. سید 
رسول خلیفه سلطانی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به این اباغیه 
اظهار داشت: اینکه یک شرکت سرمایه گذاری به دلیل سهامداری در 
چند شرکت معدنی، بازار سرمایه را بهانه قرار دهد و بدون توجه به 
وضعیت بحرانی کارخانجات فوالد که اتفاقا آنها هم نقش اساسی در 
بازار سرمایه دارند، منافع ملی کشور را قربانی منافع بنگاهی خود کند، 
به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. دبیر انجمن فوالد در این باره افزود: 
متاسفانه شرکت های معدنی و سهامداران عمده آنها که در این سال ها 
به سودهای کان به دلیل انحصاری بودن محصولشان عادت کرده اند، 
تاب کاهش اندك سود خود به قیمت فعال ماندن کل زنجیره و حفظ 
اشتغال موجود در حلقه های دیگر را ندارند و این در شرایطی است 
که طی یک سال گذشته شرکت های معدنی مورد محبت پی در پی 
دولت قرار گرفته اند که مهمترین آنها تخفیف 70 درصدی پرداخت 
حقوق دولتی معادن سنگ آهن، تعلیق عوارض صادرات سنگ آهن 
تا پایان سال، تعلیق پرداخت حق انتفاع یا بهره مالکانه است که تنها 
درخصوص تعلیق حق انتفاع یا بهره مالکانه معادن سودی چند صد 
میلیارد تومانی در هر سال عاید هر کدام از شرکت های بزرگ معدنی 

خواهد شد.  
مدیران واحدهای فوالدسازی هم طی یک نشست خبری به حمایت 
از اباغیه وزیر پرداختند. مجتبی حاجی شفیعی مدیرعامل مجتمع 
و  معدن  صنعت،  وزیر  مداخله  را  فوالدسازان  خواسته  ویان  فوالد 
تجارت در ارتباط با شرایط رکودی دانست که واحدهای فوالدسازی 
باید  با آن مواجهند و  اعام کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نسبت به سامان رسیدن اوضاع وارد عمل می شد. مهدی مطهری 
عضو هیئت مدیره شرکت ذوب آهن پاسارگاد هم تعیین نسبت های 
قیمتی گندله و آهن اسفنجی در اباغیه اخیر وزیر صنعت را موضوع 
جدیدی ندانست و گفت: سابقه تعیین این نسبت ها به سال 1382 
و توسط آقای اکبریه در ایمیدرو برمی گردد. علی اعتماد راد مدیر 
عامل مجتمع ذوب آهن خزر هم در این باره گفت: زنجیره تولید 
فوالد همواره سودهای زیادی نصیب بخش های معدنی، گندله و آهن 
اسفنجی شده و این در حالی است که اگر اغراق نباشد بیش از یک 
سال است که واحدهای تولید شمش فوالد کار خود را با زیان پیش 
می برند. امین سعدی رئیس هیات مدیره ذوب آهن البرز غرب نیز 
اظهار داشت: در اباغیه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت تناسب 
در چرخه کلی تولید رعایت شده است و نسبت های قیمتی گندله و 
آهن اسفنجی با کارشناسی دقیق به دست آمده و زاییده تصمیم آنی 

این وزارتخانه نبوده است.

میانه ماجرا: یک فاز جدید
این حمایت تمام قد فوالدی ها از اباغیه ویر صنعت باعث شد تا 
جنجال رسانه ای پیرامون اباغیه وزیر وارد فاز جدیدی شود. یک 
مرحله جدید با ورود نماینده کرمان در مجلس شورای اسامی به 
موضوع و البته ترفند جدید رسانه ای سنگ آهنی ها! محمدرضا پور 
ابراهیمی چند روز پس از اینکه اعام کرد نامه ای به وزیر صنعت برای 
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لغو بخشنامه خود نوشته است، در مصاحبه ای از دستور ویژه معاون 
اول رئیس جمهور برای لغو مصوبه کاهش سه درصدی قیمت گندله 
آهن خبر داد و مدیران و سهامداران شرکت های سنگ آهنی بارها و 

بارها این خبر را رسانه ای کردند. 
امـا چنـد روز بعـد دبیـر انجمـن تولیدکنندگان فـوالد دربـاره ورود 
معـاون اول رئیـس جمهور بـه این موضوع گفت: متاسـفانه در چند 
روز گذشـته شـایعاتی بـا موضـوع لغـو اباغیـه جناب آقـای نعمت 
زاده در مـورد نسـبتهای قیمتـی زنجیـره فوالد توسـط معـاون اول 
رئیس جمهور در فضای مجازی منتشـر شـده اسـت که با پیگیری 
هـای ایـن انجمن مشـخص شـد ایـن خبر صحـت نداشـته و آقای 
جهانگیـری تنهـا در خصـوص نحوه محاسـبه و مبنای کارشناسـی 
اباغیـه سـوال کـرده انـد کـه وزارت صنعت، معـدن و تجـارت نیز 
در حـال تهیـه پاسـخ این نامه اسـت. دبیـر انجمـن تولیدکنندگان 
فـوالد با اشـاره به پیگیری هـای این انجمن برای تسـریع در اجرای 
اباغیـه اخیـر وزیر صنعـت در خصوص نسـبتهای قیمتـی زنجیره 
فـوالد افـزود: بـر خـاف اظهـارات برخـی از دوسـتان نـه تنهـا لغو 
ایـن اباغیه مطرح نشـده بلکه ایـن انجمن با همراهـی کارخانجات 
فوالدسـاز بـه دنبـال اجرای سـریعتر آن و ایجـاد فضـای عادالنه در 
زنجیـره فـوالد اسـت چـرا کـه اجـرای این اباغیـه باعث می شـود 

سـودآوری در همـه حلقـه هـای زنجیـره فـوالد بـه طـور متـوازن 
تقسـیم شـود نه اینکه برخی بخشـها سـودآوری باال داشـته باشند 
و برخـی دیگـر بـرای جلوگیـری از زیان بیشـتر مجبـور به تعطیلی 

شوند.
به  ای  نامه  هم طی  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  حال  همین  در 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اعام کرد که تا هنگامی که 
ظرفیت تولید گندله و آهن اسفنجی در کشور به تعادل نرسد ،شعار 
عدم مداخله دولت در ایجاد ساز و کارهای رقابتی به همان نسبت و 
اندازه نارواست که از دولت انتظار اجازه رواج هرج و مرج اقتصادی را 
داشته باشیم. انجمن فوالد در مکاتبه خود افزوده است: انتظار می 
رفت که تولیدکنندگان هر یک از حلقه های زنجیره تولید فوالد با 
درك شرایط سخت فعلی نسبت به تعدیل قیمت هـای خود اقدام 
کرده و انتـظار نداشته باشند که سود حلقه های باال دستی مشابه 
دوران رونق تامین و زیان ناشی از کاهش قیمت ها به حلقه های 
نهایی زنجیره تولید منتقل شود. این انجمن در پایان نامه خود هم 
آورده است: انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به نمایندگی از 130 
واحد فوالدی بزرگ و کوچک که شرایط بسیار سخت و ناگواری را 
سپری می کنند، مراتب تقدیر خود را از اباغیه وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اعام داشته و امیدوار است با حمایت مسئولین عالی رتبه 

کشوری بتوان نظمی استوار را برای تداوم حیات اقتصادی در کلیه 
حلقه های زنجیره فوالدی کشور به ارمغان آورد.

نقطه عطف ماجرا: ورود وزیر
پـس از ایـن نامـه انجمـن فـوالد و در هفتـه دولـت، باالخـره وزیـر 
صنعـت پـس از حدود یک ماه سـکوت در مورد موضـوع اعام کرد: 
موضوع لغو اباغیه شـیوه محاسـبه قیمتی گندله و آهن اسـفنجی 
توسـط معـاون اول رئیس جمهور صحت نـدارد ، بلکه در این ارتباط 
از ایـن وزارتخانـه توضیحاتی خواسـته شـده بود و این بخشـنامه به 
قـوت خـود باقی اسـت. نعمـت زاده اضافـه کرد: جمهوری اسـامی 
ایـران دارای معادن انحصاری اسـت و درعین حال مصرف کنندگان 
انحصـاری هـم دارد و امـروز دو واحـد معدنی سـنگ آهـن گل گهر 
)کرمـان( و چادرملـو )یـزد( بالـغ بـر 80 درصد نیاز کشـور را تامین 
مـی کننـد. البتـه شـاخص بـازار کاال فاکتـور عرضه و تقاضا اسـت، 
امـا در مواقـع خـاص، دولتهـا ناگزیر از مداخلـه برای نظـم و تعادل 
بخشـیدن به امور هستند و وزارت صنعت ، معدن وتجارت متناسب 
با شـرایط بین المللی در خصوص سیاسـت گـذاری در بخش فوالد 

بـه عنـوان یک کاالی اسـتراتژیک اقـدام می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: چنانچه این وزارتخانه 

در ارتباط با موضوع یادشده مداخله نمی کرد، واحدهای فوالدساز 
کشور متضرر می شدند و این در حالی است که تولیدکنندگان گندله 
اکنون از سود الزم برخوردارند و اعمال شیوه محاسبه قیمتی در واقع 
کمک می کند که زنجیره تولید دچار زیان ناشی از شرایط فعلی 
بین المللی بازار نشود. اما حتی بعد از اظهارات وزیر باز هم نماینده 
کرمان در مجلس شورای اسامی خبر از دستور معاون اول داد و 
گفت: بعد از دستور ویژه توقف اجرای قیمت گذاری دستوری سنگ 
آهن در ماه گذشته، مهندس جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در 
دستور جداگانه دیگری به وزارت صنعت،معدن و تجارت تکلیف کرده 
که چهارچوب قابل قبولی را برای تعیین قیمت سنگ آهن و رابطه 

فوالدسازان و سنگ آهنی ها تهیه کند.

پایان ماجرا چگونه است؟
کشمکش بر سر اباغیه وزیر هر روز کمرنگ تر می شود و آن طور که 
وزیر صنعت گفته این بخشنامه به قوت خود باقی و الزم االجرا است. 
فوالدسازان بخش خصوصی هم با محوریت انجمن تولیدکنندگان 
فوالد پیگیر اجرای سریعتر آن هستند. باید منتظر ماند و دید آیا 
اجرای تصمیمات کارشناسی شده که از وعده ها و برنامه های رئیس 

جمهور محترم بوده محقق می شود یا خیر؟! 
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به گزارش چیان، رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اعام این خبر که 
طی سه ماهه نخست امسال محصوالت فوالدی ایران به بیش از 15 
کشور جهان صادر شده است، به خبرنگار ما گفت: طی سه ماهه 
نخست سال 94، شرکت های فوالدی کشورمان حدود 406 هزار 
تن انواع محصوالت فوالدی به ارزش حدود 288 میلیون دالر صادر 

کردند.
وی افزود: کشورهای مقصد برای صادرات محصوالت فوالدی طی 
مدت مذکور شامل ایتالیا، اسپانیا، کره جنوبی، ارمنستان، قطر، عراق، 
امارات، افغانستان، تایلند، پاکستان، عمان، تاجیکستان، آذربایجان، 

ترکمنستان و غیره بود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو همچنین با اشاره به صادرات شمش فوالد 
به 10 کشور طی سه ماهه نخست امسال، تصریح کرد: در این مدت، 
حدود 470 هزار تن شمش فوالد به ارزش حدود 202 میلیون دالر به 
اردن، هند، تایلند، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، عربستان، بنگادش، 

عمان و امارات صادر شد.
کرباسیان ادامه داد: در سال جاری از سوی تولیدکنندگان فوالد، 
صادرات 4 میلیون تن فوالد هدف گذاری شده است و میزان صادرات 
محصوالت فوالدی در سال گذشته نیز بیش از 2 میلیون تن ثبت 

شده است.
کرباسیان با پرداختن به ضرورت صادرات محصوالت فوالدی اظهار 
تولیدکنندگان عاوه  از سوی  فوالدی  داشت: صادرات محصوالت 
بر ارتقای کیفیت آن در فضای رقابتی بین المللی، امتیازات دیگری 
همچون تامین ارز، تامین مواد اولیه، تامین قطعات و ماشین آالت، 
افزایش و تکمیل ظرفیت تولید و نیز کاهش قیمت تمام شده را به 

همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: برای افزایش صادرات، باید شرایط و انگیزه الزم 
برای بنگاه ها فراهم شود تا با تولید محصوالت با کیفیت باال، عاوه 

بر تامین بازارهای داخلی، در بازارهای بین المللی نیز جایگاه شایسته 
خود را پیدا کنند.

کرباسیان در عین حال خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت خاص 
جغرافیایی ایران و واقع شدن در میان چندین کشور فاقد دسترسی 
به آب های آزاد و در عین برخوردار از ظرفیت های توسعه ای نظیر 
افغانستان، بازار مناسبی برای محصوالت فوالدی وجود دارد، از این 
رو، تولید کنندگان کشور نباید چندان نگران تداوم رکود بازارها باشند.
وی با اشاره به مشکات فعلی تولیدکنندگان فوالد و ضرورت حمایت 
از تولید فوالد با تعیین تعرفه واقعی برای واردات، اظهار داشت: هم 
اکنون در بخش صنایع معدنی به دلیل شرایط رکود حاکم بر بازار 
داخلی و کاهش رشد اقتصاد جهانی، مشکاتی در فروش محصوالت 
وجود دارد و تولیدکنندگان این حوزه به ویژه فوالدسازان با کمبود 
شدید نقدینگی مواجه اند که تجدید نظر الزم در میزان تعرفه واردات 

فوالد برای کاهش این مشکات ضروری است.
مهدی کرباسیان خاطرنشان کرد: اکنون تعرفه واردات برای شمش 
فوالدی10 درصد، ورق 15 درصد و سایر مقاطع فوالدی 20 درصد 
است که معتقدیم این رقم باید اصاح شود. این در حالیست که تعرفه 
تعیین شده برای واردات محصوالت فوالدی در ترکیه 35 درصد است.
معاون وزیر صنعت در ادامه گفت: با شرایط کنونی، تعرفه اعمال شده 
برای واردات فوالد کارساز نیست و نیازمند تصمیمات فوری نظیر 
افزایش تعرفه واردات فوالد و رقابتی کردن قیمت ها، ارائه تسهیات 
با نرخ مناسب تر به تولیدکنندگان و برقراری جایزه صادراتی در این 
زمینه هستیم.طبق این گزارش، با توجه به شرایط خاص بازار جهانی 
و داخلی فوالد این انتظار در بین تولیدکنندگان فوالد کشور ایجاد 
شده است که برای تاثیر پذیری کمتر صنعت فوالد کشور از شرایط 
فعلی بازار، به رفع محدودیت های تولید فوالد کشور و فراهم آوردن 

بسترهایی برای خروج از رکود و تسهیل صادرات بپردازد.

نسخه »کرباسیان« برای شرایط فعلی بازار فوالد:
 افزایش تعرفه واردات، ارائه تسهیالت با نرخ مناسب، تسهیل صادرات فوالد

  مریم رحیمی

امیـد 
»معـاون وزیــر« 
به صادرات فوالد
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شرکت مجتمع جهان فوالد غرب در سال 1382 تأسیس گردید و در سال های 
بعد موفق به اجرای طرح 300 هزار تنی تولید تیرآهِن نبشی و ناودانی شد. این 
شرکت در سال 1386 تولید آزمایشی خود را آغاز نمود که البته در سال های بعد 

با همین خط تولید موفق به تولید میلگرد در کنار تیرآهن هم شد.
ســرمایه گذاری این طرح توســط اعضای خانواده شکری انجام شده است که 
طی آن مهندس جهانبخش شکری بعنوان رئیس هیأت مدیره و دکتر جهانشاه 
شکری مدیرعاملی شرکت جهان فوالد غرب را دارا هستند. همچنین مهندس 
جهانگیر، دکتر جهانسوز و مهندس جهاندار شکری نیز سایر اعضای هیأت مدیره 

را تشکیل می دهند. 

خدمات و محصوالت
شرکت جهان فوالد غرب عاوه بر عرضه تیرآهن به بازار داخلی از طریق بورس 
چند ســالی اســت که در بازارهای عراق و افغانستان حضور یافته که در مسیر 
صادرات نیز موفق بوده اســت. جهان فوالد غرب بــا طراحی های خاص خود 
توانســته محصوالتی تولید کند که در بازارهای صادراتی هدف متقاضی زیادی 
داشته باشد. از جمله تولید تیرآهن فوق سبک این مجموعه که طی آن موفق 
به جذب متقاضیان زیادی از جمله افغانستان شده است؛ 
محصولی که قباً از طریق اوکراین و ســایر کشورها به 

افغانستان ارسال می شد. 
همچنین گــروه صنعتی- بازرگانی شــکری، مبادرت 
به تأسیس شــرکت جهان صنعت کرمانشاه نموده که 

وظیفه ســاخت و تولید ماشــین آالت صنعتی برای به حداقل رساندن وارداِت 
قطعات و دستگاه های تولیدی و در نتیجه بومی سازی این ابزارآالت در کشور را 

داراست. شایان ذکر است تأسیس واحد مذکور کمک حال 
صنعت فوالد کشور بوده که در جریان بازدید جناب آقای 
مهندس نعمت زاده، نســبت به واحد ماشین سازی این 
مجتمع ابراز رضایت فرموده و از مدیران و کارکنان این 

مجموعه نیز تقدیر کردند.

سابقه فعالیت های جهان فوالد غرب
همکاری جهان فوالد غرب با ســایر همکاران همیشــه 
وجود داشته و سابقه همکاری با مجموعه هایی از جمله: 
شرکت چدن سازان، فوالد خوزستان، فوالد ارفع و فوالد 
هرمزگان می توان اشاره کرد. وجود ارتباطی قابل اعتماد 

برای طرفین حاصل از تجربه و کیفیت باعث شده تا شرکت جهان فوالد غرب 
و سهامداران این مجموعه از همکاری های سازنده استقبال کرده و عاقمند به 

ارتباط بیشتر و تبادل نظر باشند. 

چشم انداز و موانع صنعت فوالد
جهانبخش شکری در گفتگو با چیان از مشکات صنعت فوالد ایران می گوید:

"صنعت فوالد در کشور ما نیازمند توسعه زیر ساخت هاست؛ زیرساخت هایی مثل 
برق و راه آهن از مهم ترین این نیازهاست. نکته دیگر اینکه کشور احتیاج به ایجاد 

جهانبخش شکری، مدیرعامل مجتمع جهان فـوالد غـرب:

سرمایه گذاران انگیزه می خواهند

مدیران این شرکت به منظور 
کاهش واردات فوالد در کشور 
اقدام به تأسیس شرکت های 
ذوب آهن بیستون و سیما 

فوالد نمودند که این واحدها 
توانایی تولید شمش و میلگرد 
را دارا بوده و بهره برداری از 
این واحدها، سبد کاالهای 

تولیدی این گروه صنعتی را به 
شرایط مطلوب خواهد رسانید.

یکی از امتیازهای این مجتمع 
نسبت به سایرین در زمینه 
صادرات است که به خاطر 
نزدیکی به کشور عراق و 

هزینه حمل کمتر برای این 
کشور، باعث اثرگذاری مثبت 

در تقاضای مشتری شده 
است.

 معرفی
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واحدهای مادر دارد تا صنعت فوالد را از پایه رونق بخشند و جلوی مسائلی مانند 
خام فروشی را سد کرده و ارزش افزوده حاصل از تبدیل سنگ آهن به کنسانتره 
و گندله و سپس آهن اسفنجی و شمش را در داخل کشور به تولید برسانیم و 
درنتیجه به سایر بخش های تولیدکننده برسانیم تا آنها نیز بتوانند از این مواد در 
محصول نهایی خود بهره ببرند." وی در ادامه می افزاید: "بنابراین به داوطلبان 

سرمایه گذاری در پایه و زنجیره ابتدایی این صنعت احتیاج داریم."
وی در ادامه با اشــاره به وجود مشکات و موانع در طرح های هشتگانه بخش 
دولتی می گوید: " خوب است از مسئولین علت تأخیر در اجرای کامل طرح های 
هفتگانه یا موسوم به هشتگانه را جویا شویم. مسلماً بخش دولتی خود واقف به 
دالیل کندی در پیشرفت کار هست ولی چرا راهکاری برای واگذاری این طرح ها 
به بخش خصوصی اندیشه نمی شود اگر ایمیدرو پیشقدم شود می توان با تشکیل 
یک شرکت خصوصی و جلب مشارکت همکاران در سایه تعاون و همکاری موثر 

این طرح ها را به مرحله بازدهی و بهره وری اقتصادی رساند."

بیان ناگفته  ها
مهندس شــکری در رابطه با وضعیت مشــکات اقتصادی راهکارهایی مطرح 
می کند: "از همۀ مسئوالن ذیربط و ارشد کشور شنیده شده که حل مشکات 
اقتصادی و به تبع آن مسائل اجتماعی همگی در گرو توسعه و رشد تولید است. 
بنظر بنده به طور عام نه تنها صنعت فوالد بلکه برای تمام صنایع باید اراده ای 

قوی برای حمایت از تولید وجود داشته باشد"
وی ادامه می دهد:" اوال اینکه قانون رفع موانع تولید نباید آنقدر کند اجرا شود و 
باید آئین نامه ها و ضروریات اجرای آن به طور ضربتی تهیه و اجرایی گردد. ثانیا،ً 
چناچه دولت در یک دوره هفت تا 10 ساله امتیازاتی به داوطلبان سرمایه گذاری 
در صنعت ارائه دهد که با چنین اقداماتی مســلماً توسعه و رشد صنعت دور از 

دسترس نخواهد بود."
مدیرعامل مجتمع جهان فوالد غرب در ادامه انتقاداتی را به سازمان امور مالیاتی 
وارد دانسته و می گوید: "رابطه مؤسسات تولیدی با سازمان امور مالیاتی رابطه ای 
یکسویه است، بطوریکه تولیدکننده توان احقاق حق خود را ندارد و بقول معروف 
ســازمان امور مالیاتی وظیفه برش و دوخت را رأساً انجام می دهد. برای نمونه، 

مالیات ارزش افزوده از تولیدکننده دریافت می شــود در حالی که تولید کننده 
فوالدی یا غیرفوالدی نمی تواند این رقم را از مشــتری وصول کند. وی با اشاره 
به اینکه قانونی وجود دارد که مالیات ارزش افزوده برای موسساتی که صادرات 
دارند به میزانی قابل برگشت است، می افزاید: "جالب است که موقع مراجعه برای 
وصول طلب شرکت با مشکات عدیده ای مواجه می شویم که نهایتاً با صرف یک 
تا دو سال زمان و با پذیرش برخی تعدیات و مانع تراشی ها مطالبات را وصول 
کنیم. سؤال این است اگر سازمان امور مالیاتی از مجموعه ای طلبکار شود ماهانه 
جریمه تأخیر به آن می افزاید ولی طلِب تولیدکننده ای اگر حتی سال ها هم طول 

بکشد چنین اتفاقی نمی افتد."
جهانبخـش شـکری در آخـر می افزایـد: "امیدوارم مسـئولین محترمـی که در 
پی توسـعه و رشـد کشور هسـتند، با سـعه صدر عرایض بنده و دیگر همکارانم 
را مـورد بررسـی قـرار دهنـد تـا انگیزه هـای مشـارکت در سـرمایه گـذاری در 
صنایـع تولیـدی و بخصـوص فـوالد بیـش از پیـش شـود. حـرف آخـر اینکـه 
عرایـض بنـده نبایـد باعـث رنجـش  ِخاطـر عزیزانی شـود که زحمـت و تاش 
آنها برکسـی پوشـیده نیسـت اما تولیدکننـدگان نیز انگیزه مـی خواهند و اگر 
جمـع جبری فعالیت هایشـان مثبت نباشـد از این مسـیر خارج می شـوند که 
امیـد اسـت بـا تعامل و همـکاری، مسـیر خدمت به اقتصـاد و جامعـه که جز 
خدمـِت خلق نیسـت، تسـهیل شـود و بـا دوسـتی و پرهیـز از رقابت ناسـالم 

بتوانیـم زمینه رشـد خدمات کشـورمان را بهبود ببخشـیم."
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 معرفی

مســعود اعتمادی، مدیر عامل مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد در گفت و 
گو با »چیان« اظهار داشــت: توجه مدیران و مســئولین متولی صنعت فوالد 
به واحدهای صنعتــی دولتی و خصوصی به این معنی که هر امتیازی که یک 
واحد دولتی از آن برخوردار اســت نباید به نحوی باشد که باعث تخریب بخش 
خصوصی گردد و اینکه برای ایجاد انگیزه و رقابت ســالم باید امتیازات به کلیه 
واحدهای صنعتی یکســان تقسیم شود. اعتمادی در ادامه به معرفی مجموعه 
تحت مدیریتش پرداخت و گفت: مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد با سرمایه 
گذاری آقایان حسن مطهری، مهدی مطهری و مهرداد مطهری از شروع تاسیس 

در سال 1392 به تولید شمش فوالدی می پردازد.  
مدیر عامــل مجتمع صنعتی ذوب آهن پاســارگا،  انواع شــمش فوالدی در 
این شــرکت فوالدی که با گریدهای مختلف به شــرح جدول ذیل و در ابعاد 
130*130 الی 220*220 به طول 12 متر، 6 متر و سایر متراژهای سفارشی 

مشتریان تولید می شود را طی جدول زیر به اطاع رساند.

درجه بندی

St 33
St 37 - 2
St 44 - 2
St 52 - 3
St 50 - 2
St 60 - 2
St 70 - 2
Fe 310

Fe 360 B

درجه بندی

Fe 430
Fe 510
SS 34
SS 41
SS 50
SS 55
Gr 40
Gr 60

RST 34-2
USD7

این مدیر فوالدی به خبرنگار چیان گفت: ذوب آهن پاسارگاد در حال استفاده 
از کوره Ultra High Power قوس الکتریکی، توان ریخته گری بلوم 220 
x 220 و تنها فوالدساز استان فارس و بزرگترین فوالدساز بخش خصوصی است 

که از آهن اســفنجی به عنوان خوراك و در نتیجه تولید با کیفیت و یکنواخت 
استفاده می کند. عاوه بر موارد فوق طرح ذوب آهن پاسارگاد به گونه ای دیده 
شده که با اجرای طرح های توسعه احیا و نورد، آهن اسفنجی گرم به کوره شارژ 
شده و همچنین شمش به صورت گرم وارد خط نورد می گردد که صرفه  جویی 

بسیار باالیی در هزینه تولید به همراه دارد. 
مدیر عامل مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد همکاری این شرکت با کارخانجات 
احیای مستقیم کاوه جنوب، سیرجان ایرانیان، جهان فوالد سیرجان و غدیر و 
تامین شمش فوالدی برای کارخانجات نورد کویر کاشان، صبا فوالد زاگرس، نورد 
آریان فوالد و سایر شرکت  های نوردی و تولید کننده مقاطع مختلف فوالدی 
را جزو همکاری های مشــترك نام برد و در ادامه به طرح مشکاتی در صنعت 
فوالد پرداخت و گفت، این مشکات را می توان به دو دسته تقسیم نمود. دسته 
اول مربوط به کل زنجیره فوالد می باشــد و دسته دوم مربوط به تقسیم بندی 

درون زنجیره است.

مشکالت کل زنجیره فوالد
با کاهش رشد اقتصادی )از 10% به 7%(، تکمیل پروژه های بزرگ عمرانی و اشباع 
صنعت ساختمان در چین در سال های اخیر، مصرف فوالد در چین حدود 100 

 مدیر عامل ذوب آهن پاسارگاد خواستار 
توازن قیمت گذاری در چرخه فوالد شد:

ارزش افزوده گندله سازی 70درصد؛ 
فوالدسازی کمتر از 10درصد!
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میلیون تن کاهش پیدا کرده که این موضوع همزمان با افزایش تولید آن کشور 
می باشــد )امروزه چین 810 میلیون تن از 1400 میلیون تن تولید جهان را به 
خود اختصاص داده است(. لذا چین برای از دست ندادن تولید خود در ظرفیت 
فوق الذکر، سیاســت های حمایتی جهت صادرات این کاال با تنظیم تعرفه ها و 
جوایز صادراتی و همچنین توافقنامه های عدم دریافت عوارض صادرات مواد خام 
با استرالیا به عنوان تامین کننده عمده سنگ آهن را اتخاذ کرده و تولید کنندگان 
 FOB چینی قیمت فوالد را به صورت بسیارعجیبی پایین ارائه دهند )280 دالر
بنادر چین(. البتــه کاهش قیمت نفت و در نتیجه کک در این مهم نیز به آنها 
یاری نموده است. در نتیجه اکنون تولیدکنندگان چینی با توجه به پشتوانه مالی 
بســیار قوی که در سال های اخیر کســب کرده اند در تاش برای خارج کردن 
رقبای خود در بازار صادراتی و کســب بازارهای بین المللی هستند حتی اگر در 

این مقطع زمانی دچار ضرر بشوند. در ایران مسئله کنترل ارز این موضوع را برای 
تولیدکنندگان داخلی سخت تر کرده است و آن هم این است که در طی دو سال 
اخیر بیش از 40 درصد هزینه های ریالی افزایش یافته است و حال آنکه نرخ ارز 
ثابت مانده که در نهایت رقابت را برای تولیدکننده داخل سخت تر کرده است؛ 
یعنی دالرهای نفتی به جای صرف زیر ساخت های کشور، جهت کنترل بازار و از 
بین بردن تولید داخل صرف شده است. اکنون کشورهای تولید کننده فوالد در 
منطقه برای نجات صنعت فوالد کشورشان تعرفه های وارداتی باالیی وضع کرده 
اند. مثا ترکیه 35درصد و امارات 30درصد ولی متاسفانه این عوارض اکنون در 
کشور ما 10درصد است که آن هم با توجه به تاخیر کم نظیر دولت در تصمیم 
گیری بعد از 4 ماه اتخاذ گردید. به عنوان مثال در ترکیه کمتر از یک هفته این 
تصمیم گیری انجام شد. به قدری این موضوع دیر اجرایی شد که وارد کننده ها 
فرصت کافی برای واردات ارزان داشتند تا بتوانند شمش ارزان از چین وارد کنند 

و کنترل بازار را در اختیار بگیرند. 
متأسفانه این موضوع با کاهش شدید مصرف آهن در کشور همزمان شده است، 
امروزه مصرف آهن به ازای هر ایرانی حدود 150 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال 
است )2 سال پیش این عدد حدود 270 کیلوگرم بوده( که دلیل عمده آن رکود 

بازار ساخت و ساز و پروژه های عمرانی کشور است. 
شاخص مصرف سرانه آهن نشان از رشد سرمایه گذاری و ایجاد زیر ساخت در یک 
کشور دارد که این عدد در ایران متاسفانه با کشورهای عقب افتاده برابری می کند. 
به عنوان مثال این عدد در کشور 1/4 میلیارد نفری چین حدود 420 کیلوگرم به 
 ازای هر نفر می باشد. به صورت خاصه عدم اجرای پروژه های عمرانی در کشور 
و عدم وضع تعرفه و نهایتاً سیاســت های فوق العاده انفعالی دولت باعث کاهش 
مصرف و قیمت فوالد گردیده که عرصه را برای کل دست اندرکاران چرخه صنعت 

فوالد سخت نموده است.

مشکالت درون زنجیره فوالد
همچنان که مستحضرید زنجیره فوالد در کشور از خط کنسانتره، گندله، احیا، 
فوالدســازی و نورد تشکیل یافته که خطوط کنسانتره، گندله و احیا با توجه به 
سیاست های دولت های قبل و این دولت در دستان شرکت های دولتی و نیمه 

دولتی _که تماماً در کنترل دولت است_ می باشد. 
لــذا قیمت گذاری این چرخه به گونه ای انجــام پذیرفته که تمام ارزش افزوده 
تولید فوالد در بخش گندله سازی به صورت خاص )که انحصار گل گهر، چادرملو 
و غیره( و بخش باقیمانده آن در کنســانتره و احیا قرار گیرد و بخش های ذوب 
و نورد که بخش خصوصی در آن وارد شــده اســت یا بدون منفعت و یا با ضرر 
ادامه کار دهند. این به گونه ای بوده اســت که ارزش افزوده بخش گندله سازی 
بنا بر گزارش های بازرسی مالی وزارت صنایع در حد 70درصد، احیای مستقیم 
30درصد و حال آنکه فوالدسازی کمتر از 10درصد به صورت میانگین بوده است 

یعنی فوالدسازی هزینه سرمایه در گردش خود را نیز نمی تواند بدست بیاورد. 
حال آنکه استهاك سرمایه گذاری در بخش فوالدسازی به  ازای هر تن تولید 3 

برابر گندله سازی و 2 برابر احیای مستقیم می باشد. 
یعنی در شــرایط سخت داخلی و بین المللی می توان با انجام توازن در قیمت 
گذاری در چرخه فوالد سود متوازنی بین بخش های تولید کننده ایجاد نمود ولی 
علیرغم شعارها و حرف های دولت و سیا سته ای کلی نظام، نه تنها هم و غم دولت 
بر ایجاد توازن دولت و بخش خصوصی نمی باشــد، بلکه در جهت حذف بخش 

خصوصی از تولید داخل می باشد.



50

سعید سامانی مجد، مدیرعامل شرکت بهین آب زنده رود:

مقاومـت در بـرابـر تکنـولوژی 
بی حاصل است

شرکت مهندسین مشاور و تحقیقات بهین آب زنده رود در سال 1381 و در 
حوزه فعالیت مهندســی آب و فاضاب و محیط زیست تاسیس شد. شرکت 
بهین آب زنده رود در حال حاضر به مدیر عاملی سعید سامانی مجد و بصورت 
سهامی خاص فعالیت می کند. این شرکت دارای محصولی خاص و کاربردی 
برای واحدهای صنعت فوالد در کشــور اســت که نام آن سامانه گندزدایی 
پیشرفته مولتی اکسیدان بکو است. این سامانه محصولی دانش بنیان از شرکت 
بهین آب زنده رود است که با استفاده از فناوری الکترولیز نمک طعام در محل 
مصرف ماده گندزدا را تولید می کند. این ماده قدرت و سرعت گندزدایی باال 
دارد که می تواند در گندزدایی آب آشامیدنی، کولینگ تاور، آب شیرین کن 
ها، آب فرایندی و پساب تصفیه فاضاب به کار رود. از مزایای استفاده از این 
سامانه می توان به کاربری ساده و ایجاد ایمنی و امنیت باالو استفاده از مواد 

مصرفی ارزان قیمت اشاره کرد.

خدمات و محصوالت
از دیگر خدمات و محصوالت شــرکت بهین آب زنده رود می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:

فناوری ها
طراحی و ساخت سامانه گندزدای پیشرفته مولتی اکسیدان . 1

بکو
طراحی و ساخت سامانه حذف فلزات سنگین از آب با روش . 2

الکتروشیمی
 طراحی و ســاخت دســتگاه های اندازه گیری پارامترهای . 3

کیفی آب )کلرسنج دستی و آن الین و pH متر دیجیتالی و 
تیتراسیون، کدورت سنج و EC متر( 

طراحی و ساخت پکیج های نوین تصفیه فاضاب بهداشتی . 4
و صنعتی 

 مطالعات، مشاوره و پژوهش
مطالعات پدافند غیر عامل طرح های آب و فاضاب. 1
مطالعات اقتصــادي، اجتماعي و فنــي طرحهاي مدیریت . 2

پسماندهاي شهري و صنعتي و بازیافت آنها
مطالعات امکانسنجي و مکانیابي طرحهاي شهري و صنعتي. 3
ارزیابي اثرات زیست محیطي طرحهاي عمراني و صنعتي . 4
مدیریت و مهندسي زیســت محیطي طرحهاي عمراني و . 5

صنعتي
مطالعه و طراحي تصفیه خانۀ آب . 6
بهینه ســازي و بهره برداري و طراحي شبکه هاي جمع آوري . 7

فاضاب
طراحي شبکه هاي آبیاري کشاورزي و فضاي سبز . 8

سابقه فعالیت با شرکت های فوالدی
شــرکت مهندسین مشــاور و تحقیقات بهین آب زنده رود سابقه 
فعالیت و کار با واحدهای صنعتی مختلفی از جمله پاالیشــگاه و 
پتروشــیمی صنایع صنعتی و معدنی و غیره در سطح کشور را در 
کارنامه خود دارد. برای نمونه این شــرکت توانسته است عملیات 
جایگزینی سامانه گندزدایی پیشرفته مولتی اکسیدان بکو در واحد 

RO پاالیشگاه اصفهان را بطور موفقیت آمیز به انجام برساند.

پیام مدیر عامل
سعید سامانی مجد مدیرعامل شرکت بهین آب زنده رود درباره این شرکت 
و فعالیت های آن می افزاید: ))شــرکت های دانش بنیان با هدف مصرف علم 
به منظور ایجاد فناوری جهت ایجاد ابزار تســهیل مدیریت علمی در سطح 
کشور راه اندازی شده اند. شرکت بهین آب زنده رود فعالیت خود را در حوزه 
مهندسی آب و محیط زیست آغاز نمود رسالت خود را سامتی محیط قرار 
داده است و بر این اساس تاکنون موفق به تجاری سازی 7 محصول دانش بیان 
و نمونه سازی 8 محصول دیگر در این زمینه شده است.(( وی در سخنانش 
مقاومت در برابر ارائه فناوری های جدید را مهم ترین مشکل شرکت های فعال 
در حوزه فوالد کشــور می داند و می گوید: ))شرکت بهین آب زنده رود یک 
واحــد فناوری با تجربه باال در زمینه فناوری هــای آب و فاضاب و محیط 
زیست است و با انجام کارهای بزرگ در سطح کشور هم اکنون به حد صادرات 
محصوالت نیز رسیده است. به همین خاطر در برنامه های آینده مان عاوه بر 
توسعه فناوری ها؛ توسعه بازارهای ملی و بین المللی برای عرضه محصوالت  

را نیز گنجانده ایم.((

 معرفی



سامانه بکو صنعتی جهت گندزدایی آب:
y برج های خنک کننده و مسیر کولینگ 
y واحدهای تصفیه آب صنعتی
y واحدهای تصفیه فاضالب صنعتی
y  واحدهــای تصفیــه آب و فاضالب

بهداشتی
دارای آخرین استانداردهای ایمنی صنعتی 

همراه با یکسال گارانتی و ده سال خدمات
قابل استفاده در کلیه صنایع:

فوالد، نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها و....

گندزدایی آب شهری
گندزدایی آب پیش تصفیه واحد RO پاالیشگاه نفت اصفهانسایت آبرسانی شحنه استان یزد با ظرفیت 700 لیتر بر ثانیه
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در دوران پساتحریم کاهش 
واردات در دستور کار قرار گیرد

 آنچه که در شرایط کنونی و پایان تحریم ها 
ضرورت دارد این اســت که ما باید به اقتصاد 

مقاومتی پایبند باشــیم و بــرای اقتصاد خود 
بــر پایه حمایت از تولید ملی و صنایع داخلی 
برنامه ریــزی کنیم. ما باید فــرض کنیم که 
تحریم ها به صورت موقتی برداشــته شــده و 
دوباره باز خواهند گشــت؛ بنابراین باید کاری 
کنیم که تولید داخلی تقویت شــده و مردم 
به مصرف کاالهای داخلی گرایش پیدا کنند 
و همچنین بایــد کاهــش واردات و افزایش 
صادرات در دســتور کار قرار گیرد. متأسفانه 
در شــرایط کنونی همه تاش ها برای افزایش 
واردات است و اکثر کارخانه ها با ظرفیت بسیار 
پایینی مشغول کار هستند، تولید داخلی بسیار 
کاهش پیدا کرده است و کاالها مدام وارد کشور 
می شوند. پول هایی هم که قرار است با برداشته 
شــدن تحریم ها آزاد شود باید صرف پرداخت 
بدهی های دولت به تأمین اجتماعی، کارگران و 

پیمانکاران وزارت راه و وزارت نیرو شود و باید با 
استفاده از سرمایه های آزاد شده، زیرساخت های 
ریلی، ناوگان هوایی و فرودگاه های کشــور را 
مجهز و تقویــت کنیم تا اگر خدای ناکرده بار 
دیگر مورد تحریم های بین المللی قرار گرفتیم، 

این بار دنیا به ما محتاج باشد. 
در بســیاری از مواقع، پول بیشتر باعث رفاه و 
تنبلی بیشــتر و گســترش واردات می شود؛ 
بنابراین اگر می خواهیم با چنین مشــکاتی 
مواجه نشویم باید طرح جامع فوالد را تکمیل 
کرده و از صنایع استراتژیک مثل فوالد حمایت 
کنیم تا زیرساخت های اقتصادی کشور تقویت 
شــود. همچنین در دوران پساتحریم باید به 
سمت ایجاد اشتغال برویم تا بتوانیم خدمات را 
صادر کنیم و برند جهانی داشته باشیم و بانک ها 
در این زمینه دارای نقش اساسی هستند.    

ديدگاه

در پساتحریم با استفاده از تجربه 
دوران تحریم حرکت کنیم

 پساتحریم از منظر اقتصادی مثل تیغ دولبه 
است یعنی می تواند به نفع یا به ضرر اقتصاد ملی 
باشد. بستگی دارد که چطور در این باره تصمیم 
بگیریم. اگر به این سمت برویم که شرکت های 
مشترك تشکیل بدهیم و در داخل تولید کنیم 
و از توان ساخت داخل استفاده کنیم و بازارهای 
صادراتی را از طریق تولیدات خود پوشش دهیم، 
این به نفع ما خواهد بود اما اگر به دلیل اینکه 
روابط تسهیل شده و تحریم ها برداشته شده به 
انجام دهیم، این آواری بر سر  راحتی واردات 

اقتصادمان خواهد بود و خیری برایمان ندارد. 
بعد از لغو تحریم ها چند کار مهم باید انجام 
شود که در غیر این صورت در همان شرایط 
قبل از تحریم خواهیم ماند. اصاحات ساختاری 
در اقتصاد کشور و پیاده کردن راهبردها و اصول 
اقتصاد مقاومتی نخستین کار مهم است که باید 
انجام پذیرد چرا که برخی ساختارهای اقتصادی 
از جمله وام های بانکی دارای اشکاالتی است. 
همچنین منابع مالی که آزاد می شوند، باید در 
زیرساخت های اقتصادی هزینه شود چرا که 
زنجیره های اقتصادی کشور حلقه های مفقوده 

دارد. البته ما از نظر تکنولوژی و سطح مهارت 
نباید خود را دست کم بگیریم اما در جاهایی 
حلقه مفقوده داریم و زنجیره ها باید تکمیل 
شود و در جاهایی هم ریسک هایی هست که 

دولت باید آن را بپذیرد.
تکنولوژی  و  است  فرسوده  اکثرا  ما  صنایع 
وجود  نوسازی  به  نیاز  و  است  قدیمی  آن ها 
دارد. بهترین راه این است که نوسازی صنایع 
انجام دهیم و تکنولوژی و فناوری وارد کشور 
کنیم. در بعضی حوزه ها الزم است شرکت های 
مشترك تشکیل دهیم تا صنعتمان نونوار شود 

و بعد از آن بخشی از بازارهای صادراتی را در 
اختیار بگیریم. طبیعتا شرکت های خارجی هم 
در این شرایط منافعی خواهند داشت اما اینکه 
بیشتر  آن ها  منافع  دهیم  انجام  واردات  صرفا 
است. خوشبختانه با اهتمام دولت، به نظر می 
رسد همکاری با شرکت های خارجی در راستای 
تولید مشترك خواهد بود و شرکت های خارجی 
باید در راستای ارتقاء سطح تکنولوژی و نوسازی 
دستگاه ها با ایران همکاری کنند؛ قرار نیست 
تنها کاال وارد کشور کنند و به تولید ملی ضربه 

بزنند.
همچنین در دوران پساتحریم نگاه ها به حمایت 
دوران  در  متاسفانه  کند.  تغییر  باید  تولید  از 
تحریم حمایت موثری از صنعت صورت نگرفت 
را  تولید  ما در بخش هدفمندی هم سهم  و 
چه در این دولت و چه در دولت قبل پرداخت 
نکردیم؛ در حالی که در دوران پساتحریم این 
نگاه ها باید عوض شود. البته تحریم در جاهایی 
به نفع ما بوده است . در این دوران خیلی از 
مراکز سعی کردند به توان خود اتکا کنند و این 
توانستیم  تاثیر مثبت داشت و  در خودباوری 
بسیاری از نیازهایمان را خودمان تامین کنیم. 
بنابراین در پساتحریم باید با استفاده از تجربه 

دوران تحریم حرکت کنیم.  

رضا رحمانی

رئیس 
کمیسیون 

صنایع و معادن 
مجلس شورای 

اسالمی

در تنظیم قرارداد با شرکت های 
خارجی قانون استفاده حداکثری 

از توان داخلی مد نظر باشد
 هم اکنون تقاضا برای ورود به بازار ایران 
از سوی شرکت های خارجی فراوان است که 
امید می رود از مرحله زبانی گذشته و اجرایی 
شود. قراردادها با  این شرکت های خارجی باید 
به گونه ای تنظیم شود که استفاده از تولید و توان 
داخلی مدنظر قرار گیرد. در تنظیم قراردادها 
سرمایه گذاری،  مانند  باشد  که  نوعی  هر  از 
تأمین منابع مالی، انتقال فناوری، خرید کاال و 
قطعات واسطه ای برای تولید باید قانون استفاده 
حداکثری از توان داخلی مدنظر باشد البته موارد 
استثنا شده در قانون نیز تصریح شده است. بر 
همین اساس از دولت درخواست کرده ایم که 
شاکله برنامه پساتحریم را تقویت تولید داخلی، 
انتقال تکنولوژی و نیز ارتقای کیفی محصوالت 
اختصاص دهد و در صورت لزوم آن را به صورت 
الیحه به مجلس ارائه کرده و کمیته ویژه ای از 

سوی مجلس بر کار نظارت داشته باشد.
با تشکیل  شرکت های داخلی هم می توانند 
کنسرسیوم نقش بهتری ایفا کنند که البته این 
موضوع هم در قانون استفاده حداکثری از توان 

داخلی مورداشاره قرارگرفته است.  

حمیدرضا 
فوالدگر

 رئیس 
کمیسیون تولید 
ملی و نظارت بر 
اجرای اصل 44 

قانون اساسی 
مجلس شورای 

اسالمی

نادر 
قاضی پور

 عضو 
کمیسیون 

صنایع و 
معادن مجلس 

شورای 
اسالمی

دیدگاه مجلس
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تعامل دولت و تشکل های بخش 
خصوصی در پساتحریم ضرورت 

بیشتری دارد

برداشـته شـدن  مسـئله  کـه  اکنـون   
تحریـم هـا به میان آمده،  رسـانه ها دغدغه 
ملـت و صاحب نظران را افزایش واردات کاال 
در بـازار ایـران مطرح می کنند که بجاسـت 
امـا دولـت برای حمایـت از تولیـد و کنترل 

واردات ابزار مناسـبی دارد.
تعییـن  واردات  کنتـرل  بـرای  ابـزار  یـک 
تعرفـه اسـت و ابـزار دیگر در شـرایط فعلی 
تخصیـص یا عـدم تخصیص ارز که فـارغ از 
رفـع تحریم هـا به منظور حمایـت از برخی 
کاالهـا کـه در معـرض رکـود جهانـی قـرار 
مـی گیرنـد ، مـورد اسـتفاده قـرار گرفته و 

مثـا در مـورد فـوالد از هر دو ابزار در سـال 
گذشـته و جـاری اسـتفاده شـده اسـت که 
در دوران پسـاتحریم هـم مـی توانـد مـورد 
اسـتفاده قـرار گیـرد. البتـه نظـام تعرفه ای 
بـرای واردات کاال در دوران پسـاتحریم بـر 
مبنـای ارتقای تـوان رقابـت تولیدکنندگان 

در عرصـه بیـن المللـی متکی اسـت.
همچنین بـا توجه به سیاسـت اصلی دولت 
در رفـع موانع صادراتـی و توجه به این نکته 
که تجارت خارجی در اقتصاد کشـور سـهم 
پایینـی دارد و میـزان آن در تولیـد ناخالص 
داخلـی نزدیـک بـه 17 تا 18 درصد اسـت، 
لـذا در دوران پسـاتحریم بخشـی از تجارت 
خارجـی معطوف به واردات مـواد اولیه برای 
تولید کاال و کاالهای واسـطه ای خواهد بود 
که زمینه نوسـازی صنایع و توسـعه تولید و 
صادرات کاال فراهم شـود. از ایـن رو وارداتی 
که بسترسـاز شـتاب یک حرکت صنعتی و 
زمینـه سـاز توسـعه تولید و اشـتغال باشـد 

اساسـا بد نیسـت و جای نگرانـی ندارد.
از سـوی دیگر همسـو با موفقیـت های تیم 
مذاکـره کننـده هسـته ای باید دیپلماسـی 
صـادرات  توسـعه  بـرای  نیـز  اقتصـادی 
غیرنفتـی و حضـور در عرصه بیـن المللی با 
عرضه کاالی کیفی با قیمت مناسـب شکل 
گیـرد. امروز ایـران اسـامی در کانون توجه 

جهانـی در همه ابعـاد اقتصـادی، فرهنگی، 
سیاسـی و اجتماعـی قـرار گرفته اسـت و با 
توجـه بـه تاشـی کـه تیـم مذاکـره کننده 
انجـام داده، بـدون هزینـه هـای هنگفـت 
تبلیغاتـی و بازاریابـی، عرصـه بـرای معرفی 
کاالهـای ایرانـی و قابلیـت های بـازار ایران 
در سـطح جهانـی و تجارت خارجـی فراهم 

است. شـده 
در دوران پساتحریم دولتها با اتخاذ قوانین 
اقتصادی  بنگاه های  برای  را  فعالیت  بستر 
فراهم و سیاست های کان را تنظیم می 
کنند و در پاره ای موارد به عنوان مکمل به 

بخش خصوصی کمک می نمایند. 
نقش بخش خصوصی هم تبیین چشم انداز 
توسعه در بخشهای مختلف تولید، استخراج 
نقاط قوت و ضعف تولیدات، تبیین روشهای 
قدرت  افزایش  و  تجاری  هدف  به  رسیدن 
رقابت پذیری تولیدات ایرانی در بازار جهانی 
و تعیین الزامات حرکت در این مسیر است. 

از ایـن رو اگر بنگاه های اقتصادی و تشـکل 
هـا اطاعات مربـوط به تولیـد و تجارت هر 
کاال را در اختیـار دولـت نگذارند تصمیمات 
بـرای رونـق و توسـعه از سـوی دولـت خام 
خواهـد بود، لذا توجه بیشـتر به این مسـاله 
از سـوی تشـکل هـای بخـش خصوصـی 

ضـرورت دارد. 

فرصت 2/7 میلیارد پوندی صنعت فوالد 
در پساتحریم

  اقتصاد ایران طي سال هاي گذشته به 
دلیل محدودیت هاي ناشي از تحریم  هزینه 
هایي داده است ولي امروز امیدواریم با کاهش 
تحریم ها و رسیدن به توافق هسته اي اقتصاد 
ایران بازهم فرصت حضور در بازارهاي جهاني 
را کسب کند. از طرف دیگر دولت در رفتار و 
شیوه عملکرد نشان داده که اتکاء خاصي به 
بخش خصوصي دارد. بنابراین در صورتي که 
تحریم ها برداشته شود، بخش خصوصي کشور 

فعال تر از گذشته رفتار مي کند. از سوي دیگر 
امکان حضور در بازارهاي جهاني را نیز به صورت 
گسترده تر و کم هزینه تري پیدا مي کنیم. در 
این شرایط دولت هم میدان بازي را براي بخش 
نهایت  در  و  کند  مي  ایجاد  کشور  خصوصي 
همزمان با خروج از رکود، وضعیت شاخص هاي 

کان اقتصادي کشور بهبود مي یابد. 
در همین زمینه به نظرم در پساتحریم توسعه 
تکنولوژی و بهره گیری از آخرین ماشین آالت 
خارجی در بخش های مختلف صنعتی از جمله 
صنایع معدنی باید مورد توجه و در دستور کار 
قرار گیرد و فعاالن بخش خصوصی و اعضای 
تشکل ها باید با ارتباط گرفتن با شرکت های 
تراز اول جهان از فرصت به وجود آمده برای 

نوسازی و بهسازی صنایع کشور بهره ببرند.
ایران زمینه 29 میلیارد دالر سرمایه گذاری در 
معدن و صنایع معدنی دارد که عاقه شرکت 
های جهان از اروپا تا آسیا را برانگیخته است . 
به طور خاص در مورد صنعت فوالد،  ایران2/7 
میلیارد پوند ذخایر سنگ آهن دارد که برای 
و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  فوالد  ساخت 
افزایش تولید فوالد از 22 میلیون تن در سال 
جاری به 55 میلیون تن تا سال 2025 هدف 

گذاری شده است که به سرمایه گذاری های 
جدید و پایان تحریم های بین المللی منوط 
خواهد بود و البته  سرمایه گذاری در دوران 
 پساتحریم، یک موقعیت برد-برد خواهد بود.
افزایش ظرفیت پیش بینی شده به ما کمک 
 12 حدود  به  را  فوالد  صادرات  کرد  خواهد 
میلیون تن در سال افزایش دهیم. پس از توافق 
هسته ای هیات هایی از آلمان، فرانسه، هلند، 
انگلیس و سایر کشورهای اروپایی به ایران آمده 
درباره سرمایه  آنها  با  مذاکرات مفصلی  و  اند 
ایم.  گذاری در صنایع فوالد و معدنی داشته 
با نمایندگان شرکت های ژاپنی و  همچنین 
اتریشی مذاکراتی انجام شده است که  ژاپنی 
فوالد  کارخانه  در  گذاری  سرمایه  برای  ها 
مکران با ظرفیت تولید سه میلیون تن فوالد 
در منطقه آزاد تجاری چابهار به زودی به ایران 
سفر می کنند.  چابهار راه آهن دارد که می تواند 
سنگ آهن را از سایر نقاط کشور و همچنین 
این  به  افغانستان  و  قزاقستان  ترکمنستان، 
منطقه حمل کند و شرکت های فوالدی بین 
المللی شامل شرکت های هندی و کره جنوبی 
هم سرگرم بررسی فرصت های سرمایه گذاری 

در چابهار هستند. 

مهدی 
کرباسیان

رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو

مجتبی 
خسروتاج

 قائم مقام وزیر 
صنعت، معدن 

و تجارت در 
امور تجارت

تحلیل بازار و صنعت فوالد ایران در دوران پساتحریم
دیدگاه دولت
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مدیریت واردات و صادرات فوالد در 
پساتحریم اهمیت بیشتری می یابد

 برطرف شــدن تحریم موجب می شود 

بین کشورها تبادل اطاعات و فناوری های 
نوین به راحتی انجام شود و کشورها بتوانند 
داشــته های خود را به سایر کشورها عرضه 

کنند. 
در حال حاضر بیشتر فوالدسازها با مشکل 
فروش روبه رو هســتند و بــا انبوهی از مواد 
تولید شــده مواجه اند که در به وجود آمدن 
این شــرایط، عاوه بر رکودی که در ساخت 
و ساز کشور حاکم است، واردات محصوالت 
فوالدی ارزان قیمت سایر کشورها نیز نقش 

ایفا کرده است. 
البتـه معنـی از بین رفتن تحریم این اسـت 
کـه واردات و صادرات با سـهولت بیشـتری 
انجـام شـود امـا در حـوزه فـوالد و حتـی 

بسـیاری از صنایـع معدنی دیگر باید سـعی 
شـود بیشـتر جنبـه صادراتـی محصـوالت 
و واردات مـواد اولیـه تقویـت شـود و بایـد 
جلـوی واردات محصـوالت ارزان قیمـت و 

بی کیفیـت خارجـی را گرفـت. 
رفــع تحریم ها به مــا کمک مــی کند از 
فناوری هــای برتر دنیا بــه منظور باال بردن 
کیفیت محصوالت خود اســتفاده کنیم و 

صنایع کشور را در این راستا تقویت کنیم. 
بنابراین اســتراتژی صنعت فوالد در پســا 
تحریم باید توســعه تکنولوژی و بهسازی و 
نوسازی ماشــین آالت و مدیریت واردات بر 
مبنای مقابله با دامپینگ و تقویت صادرات 

محصوالت فوالدی باشد.  

بهرام 
سبحانی

مدیر عامل 
مجتمع فوالد 

مبارکه

اهداف فوالد هرمزگان در شرایط 
پساتحریم

 در شـرایط پسـاتحریم کـه بـا تـاش و 
تدبیر ویژه ریاسـت جمهـوری و تیم مذاکره 
کننده هسـته ای به وجود آمده اسـت، باید 
بـا برنامـه ریـزی در راسـتای انتقـال دانش 
فنـی بخش هایـی که دانش فنـی آن بومی 

نشـده اسـت، تاش کنیم. 
در برنامـه هـای توسـعه ای فوالدهرمـزگان 
هـم تـاش مـا برایـن اسـت کـه از ظرفیت 
سرمایه گذاری خارجی در دوران پساتحریم 

بـه صورت ویـژه اسـتفاده نماییم.
و  هـا  نظـام  پیاده سـازی  همچنیـن 
سیسـتم های مدیریتـی، تمرکـز بـر بـازار 
داخلـی، حضورمـداوم در بازارهای جهانی و 

تقویت مشـتری مداری، استفاده از ظرفیت 
)تولیـدی و پشـتیبانی( بـا ارتقاء بهـره وری 
و بهبـود نتایـج اقتصـادی و شـاخص هـای 
جهانـی، تاکیـد بر بومی سـازی )مهندسـی 
معکـوس( از دیگـر اهـداف فـوالد هرمزگان 
در شـرایط پسـاتحریم بـه شـمار مـی رود 
کـه بـا توجـه بـه نیـروی انسـانی جـوان و 
متخصـص و متعهـد، موقعیـت جغرافیایی 
صحیح، تجهیزات پیشـرفته، نیروی انسانی 
و برخـورداری از تجربـه همـه فوالدسـازان 
آینـده  بـه خصـوص فوالدمبارکـه  کشـور 
فـوالد هرمـزگان روشـن و مطمئـن جلـوه 

می کنـد.

امیر مسعود 
هراتیان

مدیر عامل 
فوالد 

هرمزگان

شفاف سازی، اولویت اصلی در 
پساتحریم

 لغو تحریم ها به عنــوان یک فرصت برای 
اقتصاد کشــور مطرح اســت و برای استفاده 
از این فرصت باید سیاســت گذاری درستی 
صورت گیرد. سیاست گذاری دولت در بخش 
صنعت باید طوری باشــد کــه باعث جذب 

ســرمایه گذاران خارجی، ایجاد شفافیت در 
مزایده ها و مناقصه ها و کنار رفتن شرکت های 
شبه دولتی از اقتصاد شود. باید تحوالت جدید 
در بخش های صنعت ایجاد شود تا بتوانیم به 
سازمان تجارت جهانی بپیوندیم. در این راستا 
می توانیــم از همکاری کشــورهای دیگر در 
استفاده از تکنولوژی های جدید برخودار شویم. 
در واقع از موقعیت جدیــد باید برای واردات 
فناوری و ماشــین آالت ســرمایه ای استفاده 
کنیم، نــه اینکه صــرف واردات محصوالت 
نهایی شــود. باید ببینیم کشورهایی که در 
صنایع مختلف مطرح هستند، چه تجربیاتی 
داشته اند. به عنوان مثال باید از تجربیات ژاپن 
در صنعت فوالد استفاده کنیم و ببینیم چطور 
این کشــور با وجود اینکه انرژی ارزان و مواد 
اولیه داخلی در اختیار ندارد، توانسته به یک 
تولید کننده بزرگ فوالد در دنیا تبدیل شود. 
ایجاد تحریم ها باعث غیر شفاف شدن برخی 

اقدامات اقتصادی شد و در شرایط پساتحریم 
تصمیم گیری های دولتی و برنامه ریزی ها باید  
از شفافیت الزم برخوردار شود. یکی از راه های 
ایجاد شــفافیت، برگزاری مناقصه یا مزایده 
اجرای طرح های اقتصادی به صورت شــفاف 
است، نه اینکه پشت درهای بسته انجام شود. 
البته باید کمیته هایی از سازمان های مختلف 
بر این کار نظارت داشته باشند تا در معامات 
بین المللی شفاف سازی صورت گیرد.همچنین 
در دوران پســاتحریم الزم اســت واگذاری 
بنگاه های اقتصادی بــه بخش خصوصی در 
دســتورکار قرار گیرد و شــرکت های دولتی 
و شــبه دولتی باید از فعالیت های اقتصادی 
کنار روند و سرمایه گذاران خارجی و یا بخش 
خصوصی داخلی جایگزین آنها شوند. در این 
صورت رقابت بیشتری در بازارهای اقتصادی 
ایجاد می شود و انحصارهای موجود برطرف 

خواهد شد. 
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ثبات قوانین و شفافیت در برنامه ها 
الزمه پساتحریم است

 اقتصاد کشور از همان آغازین روزهای اعام 
توافق شاهد حضور مقامات بلند پایه اروپایی در ایران 
بود. سرمایه گذاران خارجی بیشتر عاقه مندند 
قراردادهایی برای ورود کاال به کشور امضاء کنند؛ 

تردیدی نیست که اگر چنین اقدامی به نفع تجار 
خارجی به نتیجه برسد تولید داخلی ما با تهدید 
جدی مواجه خواهد شد. متأسفانه تولیدکنندگان 
محصوالت فوالدی از جهات دیگری هم تهدید 
می شوند که از جمله می توان به کاهش اخیر 
قیمت محصوالت چینی، ارزان فروشی شرکت 
های دولتی در بخش صادرات و فعالیت شرکت 
های فوالدی زیر ظرفیت خود اشاره کرد که برای 
رفع هر یک از این تهدیدها ابزار مناسبی در اختیار 

دولت و مجلس محترم قرار دارد. 
به هر حال در شرایط فعلی ارزیابی آثار لغو تحریم ها 
اندکی دشوار است زیرا در صورتی می توان به 

برآورد دقیق رسید که سیاست ها و برنامه های 
شفاف و قوانین محکم و ثابت اعمال شود و از هرگونه 
رانت یا واسطه گری غیرمفید جلوگیری شود. قطعا 
دولت که برای لغو تحریم ها زحمات زیادی متحمل 
تولید فوالد کشور فدای  اجازه نخواهد داد  شده 

مطامع سودجویان شود. 
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مدیر عامل 
شرکت ذوب 
آهن بیستون

زنجیره  فوالد به صورت مستقیم تحت 
 تأثیر تحریم  ها نبود

 اقتصــاد ایران مدت هاســت در رکود تورمی 
به ســر می برد و با طی کردن یک دوره ســخت 
8 ساله، شاخص های توسعه ای خود را به صورت 
باورناپذیری از دســت داده است چرا که تحریم ها 
و فشار های ویژه، باالخره بر بدنه اقتصاد احساس 
شــد. بنابراین به صورت علمی و دقیق نمی توان 
شرایط بازار سرمایه،  پس از توافق را مورد ارزیابی 
قرار داد زیرا روند گذشته تحلیل بازار را سخت می 
کنــد و تنها پیش بینی تغییر صنایع، به  خصوص 
صنایعی که در ماه های اخیر آســیب بیشــتری 
دیده اند، تعیین کننده شــرایط بازار خواهند بود. 
در حال حاضر بسیاری از صنایع باالخص صنعت 
فوالد به دلیل رکود بازار مسکن، حجم کم اعتبارات 
تخصیصــی جهت پروژه های عمرانــی و غیره با 
ظرفیتی پایین مشــغول بکار هســتند و هزینه 
عملیاتی آنها به شدت افزایش یافته است. برخی 
از شرکت ها به صورت مستقیم تحت  تأثیر تحریم ها 
نبوده اند و تأثیر برداشته شدن تحریم ها در میان 
مدت مشخص خواهد شــد.  این صنایع بیشتر 
تحت  تأثیر سیاست گذاری های اقتصادی که دولت 
و مدیران اقتصادی در شرایط جدید اتخاذ می کنند، 

قرار خواهند گرفت: مثل صنایع  نفت، پتروشیمی، 
بخش های مختلف زنجیره  فوالد، ســیمان و ... 
در مقابل صنعت بانکداری، گروه های حمل ونقل 
و لیزینگی ها و خودرویی ها  و برخی صنایع دیگر 
به سرعت تحت تأثیر رفع تحریم ها قرار می گیرند و 
با افزایش فروش و کاهش هزینه ها سود آوری آنها 
بیشتر می شود. به نظر می رسد مشکات بسیاری از 
صنایع ما پس از تحریم ها پابرجا خواهد بود؛ به عنوان 
مثال مشکات مربوط به تقاضا و مواد اولیه صنعت 
فوالد همچنان پا برجاست و ریشه های آن را باید در 
داخل جست وجو کرد. البته می توان پیش بینی کرد 
که رفتار فعاالن بازار سرمایه تغییر خواهد کرد و به 
سمت صنایع پایه ای و عمرانی متمایل شوند. در 
حال حاضر که تولیدکنندگان فوالد جهان امیدوارند 
با رفع تحریم ها وارد بازار چند میلیارد دالری ایران 
شوند و تولیدات خود را روانه بازار این کشور کنند 
سرمایه گذاران ایرانی در حال افزایش تولید محلی 
هســتند و حتی انتظار می رود با رفع تحریم ها 
منابع مالی بیشتری در دسترس صنعت فوالد ایران 
قرار گیــرد و در نتیجه تولید فوالد بیش از پیش 
افزایش یابد و تولید مازاد بــرای صادرات در نظر 
گرفته شود. به همین منظور می بایست شرکت 
های خارجی در دوره پســاتحریم، به جای برنامه 
ریزی برای فروش فوالد، در زمینه انتقال تکنولوژی 
با شرکت های ایرانی همکاری کنند. در پایان می 
توان اذعان کرد در راستای تحقق رشد اقتصادی 
مورد نظر دولت بایستی زیربناهای فیزیکی شامل 
بنادر، راه آهن، جاده و برق آماده شود.  از اینرو در 
حوزه صنایع معدنی به مجرد آنکه بخش زیربنایی 
و مســکن فعالیت خود را آغاز کند، خواه ناخواه 
صنعت فوالد از رکود خارج شده و به خاطر نیاز به 
مواد اولیه، شرکت های سنگ آهنی نیز به منافع 
خود دســت خواهند یافت. از این جهت مشکل 
عمده در حال حاضر این است که تقاضای موثر 

در بازار بسیار کم است.  
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عدم تغییر وضعیت فوالد ایران در سال 
نخست پساتحریم 

 امید بــه آینده بهتر یکــی از قوی ترین 
انگیزه ها برای کار و تاش بیشتر و کنار آمدن با 
مشکات کنونی است لیکن چنانچه امید همراه 
واقع بینی نباشــد ممکن است باعث گمراهی 
در اتخاذ تصمیمات مناسب برای فعالیت های 
آتی گــردد. حال در خصــوص وضعیت بازار 
و صنعــت فوالد که ایــن روزها حال خوش و 
مناسبی ندارد، دوران پسا تحریم اگر ماه های 
پایانی سال جاری و سال 95 فرض شود، نمی 
توان انتظار تغییرات فاحشی در جهت بهبودی 
داشت چرا که عوامل به وجود آورنده وضعیت 
فعلی )نبــودن تقاضای مؤثــر داخلی و عدم 
امکان صادرات کافی(  با توجه به چشــم انداز 
پروژه های عمرانی و اینکه فعال شــدن کافی 
آنها برای ایجاد تقاضای داخلی در ســال آتی 
چندان مثبت نیست، همچنان تداوم داشته و 
با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی به خصوص 
کشــورهای چین و روسیه که دو کشور عمده 
تولیــد کننده فوالد می باشــند و برای خارج 
کردن رقبا از میدان دست به دامپینگ گسترده  
می زنند ، امکان صادرات کافی برای ظرفیت 
بالقوه موجود نیز وجود نداشــته و لذا احتمال 
قابل تحقق می تواند خروج و تعطیلی بخشی 
از تولید کنندگان کوچک بخش خصوصی از 
بازار به نفع تولید کنندگان بزرگ باشد تا تعادل 
عرضــه و تقاضا موجب جلوگیری از ســقوط 
مداوم قیمت ها و ثبات بازار گردد. الزم به ذکر 
است که متناســب کردن تعرفه ها با شرایط 
کنونی بازار جهانی و بــازار داخل می تواند تا 
حــدودی از روند پیش بینی شــده )تعطیلی 
واحدها(  جلوگیری نماید. در خاتمه با این امید 
که با اتخاذ سایر سیاست های مؤثر که مکرراً 
توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد پیشنهاد و 
اطاع رســانی گردیده در میان مدت مصارف 
داخلــی به میزان قابل قبول افزایش یافته و از 
ابتدای ســال 1396 شــاهد روزهای تعادل و 
شکوفایی مجدد در صنعت فوالد کشور باشیم، 
این روزهای سخت را سپری می کنیم .   

محمد رضا 
تحریری

قائم مقام مدیر 
عامل نورد 

فوالد گیالن
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آن چه موجب شکل دهی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و ایجاد 
روند رشد در آنها می  شود، منوط به نحوه سیاست گذاری در عرصه 
اقتصاد کان آن ها است که به قاعده یکی از عوامل اصلی تمایز آنها 
با یکدیگر نیز شمرده می شود. اما پاره ای کشورها به علل مختلفی 
دارای وجوه تمایز بیشتر و خاص  تری نسبت به بقیه بوده و تحلیل آن 

چه در آن ها می گذرد دارای ویژگی  های خاصی می باشد.
عللی نظیر ساختار سیاسی، نوع مدل اخذ شده در تبادالت بین المللی، 
ســاختار موجود اقتصادی و باالخره رویکرد رهبرانشان برای ترسیم 
جاده های توســعه و رشد، از جمله عواملی هستند که ممکن است 
دیدگاه خاص تری را برای تحلیل وضعیت این کشورها اقتضا نماید. 
کشور ما نیز از جمله همین کشورهای خاص محسوب می شود که 
باید دقت بیشــتری نسبت به تمامی فرآیندهای اقتصادی درون آن 
مبذول شود و ارائه مدل برای آن دشوارتر از بقیه کشور های در حال 

رشد می باشد.
علی رغم وزن قابل توجهی که به تحریم های اقتصادی اعمال شده 
از ســوی بیگانگان در ســال های اخیر برای اعمال فشار به ساختار 
اقتصادی ایران اختصاص داده می شود، حقیر در این مورد این وزن 
را قائل نبوده و مشکات اقتصادی درون کشور را ساختاری تر از این 

می دانم.
سیاست های اقتصادی شــتر گاو پلنگی در 3 دهه گذشته اقتصاد 
ایران را از حالت سوسیالیستی به سمت حالت لیبرالی خاص و یونیک 
کشــانده و می توان با مراجعه به شعار های داده شده در حوزه های 
اقتصادی در سه دهه اخیر تشخیص داد که مسیری واحد  برای آینده 

اقتصاد ایران ترسیم نشده است.
سیاست های نیمه سوسیالیستی دولت جنگ، سیاست های توسعه 
محور دوره هاشمی، سیاســت اولویت های فرهنگی زمان خاتمی، 
سیاست عدالت محور دوران احمدی نژاد و باالخره سیاست های فعًا 
کمی تا قسمتی تا مشخص دولت تدبیر وامید بیانگر کج دار و مریض 
بودن و نه ارائه مســیری با بنیان واحد در رویکرد اقتصادی مدیریت 
کان کشــور بوده است. این نوع سیاست گذاری اقتصادی و اقتصاد 
سیاســی شده کشور حتی بدون تحریم هم می تواند تیشه به ریشه 

تولید ناخالص ملی کشور بزند.
به واقع کشوری با پتانسیل  های فوق العاده شامل یک سوم  جمعیت 

جوان و عموماً تحصیل کرده، منابع معدنی گسترده، زیاد و منحصر 
بــه فرد، جمعیت 80 میلیونی، منابع انرژی وافر، موقعیت ژئوپلتیک 
منحصر به فرد و از همه مهم تر پتانسیل توسعه ای بیکران که توان 
قرارگیری ایران را در زمره نه 20 بلکه 10 اقتصاد اول دنیا می  دهد آیا 
باید دغدغه روزمره گی و چالش با هزینه های جاری خود را داشــته 
باشــد؟ به هرحال آنچه اقتصاد ما را به این سو سوق داده نفتی بوده 
که موجب بزرگی و خپلی دولتها و ایجاد اقتصاد دولتی گردیده و در 
یک اتحاد نامیمون با سوء مدیریت ها و عدم تدوین اهداف و استراتژی 
مدرن اقتصادی تیشه به ریشه این کشور زده و در بخش شاخص ها 
و آمارهای بد جهانی کشور ما را از انتها جزء دارندگان رتبه های اول 

در آورده است.
اگر استراتژی را دانش آنچه که" باید انتخاب کنی و آنچه که باید از او 
دل بکنی" تعبیر کنیم که  به نظرم تعبیری حکیمانه است ما در این 

معنی گم شده ایم! 
ما نه تنها خوب انتخاب نکرده ایم بلکه در سر بزنگاه ها نیز به چیزهایی 

آویزان شده ایم که تاب وزن خود را نداشتند چه برسد به وزن ما!
بــا این مقدمه نســبتاً طوالنی حاال دیگر می تــوان به اصل مطلب 
پرداخت. کارشناسان مطرح اقتصادی جهان پتانسیل سرمایه گذاری 
در 4 صنعت عمده ایران یعنی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع 
ســنگین، صنایع حمل و نقل و صنایع گردشگری را عددی معادل 
یک تریلیون دالر تخمین مــی زنند. اگر به این عدد صنایع دیگر و 
مقدار ســرمایه گذاری مورد نیاز آنها را نیز بیافزاییم به اعداد نجومی 
دیگری دست خواهیم یافت که برای هر سرمایه گذاری در دنیا اعداد 
وسوسه انگیزی است و باز اگر به این موضوع بازده بیش از 18 درصدی 
سرمایه گذاری تخمین زده در ایران را برای سرمایه گذاری خارجی 
را بیافزاییم این وسوسه دامنه عمیق تر و گسترده تری خواهد یافت.

در این معادالت ســهم صنعت نسوز با توجه به آمیزش قطعی آن با 
رشــد صنایع نفت، پتروشیمی، فوالد، ریخته گری، سیمان، شیشه، 
سرامیک، چینی و... می  تواند دارای سهم قابل ماحظه ای باشد که 
عاوه بر این ها با توجه به نیاز ســرمایه گذاری 95 میلیاردی دالری 
برای پایداری وضعیت موجود صنعت نفت، نیاز 100میلیارد دالری 
صنعت پتروشــیمی برای دســتیابی به هدف های تعیین شــده و 
 نیاز حدود 30 میلیارد دالری صنعت فوالد برای دســتیابی به عدد

يادداشت

صنعت و بازار 
دیرگداز ایران در 
دوران پسـا تحریم

 سید مجتبی رضوی
مدیر بازرگانی و فروش شرکت صنایع دیرگداز آمل
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55 میلیون تن تولید ساالنه و... این حس ملموس تر هم می شود.
یادمان نرود این ها همه مربوط به بازار داخلی است که ما در خصوص 
آن حرف می زنیم در حالی که با اصاح روابط بین المللی و رویکرد 
دولت تدبیر و امید در آرام ساختن تاطمات منطقه ای و نیز با افزایش 
کیفی و کمی تولیدات صنایع کشــور، مسئله صادرات مواد نسوز با 
توجه به مزیت های رقابتی نظیر نیروی کار، انرژی و مواد اولیه خام، 
خود از زمره مواردی اســت که باید به صورت عمیق تر مورد بررسی 

قرار گیرد.
امتزاج شرکت های نسوز کشور در برخی زمینه ها با برندهای معتبر 
جهانی ضمن افزایش توان تکنولوژیکی  این سازمان  های جوان، آنها را 
قادر خواهد ساخت تا وارد بازار های منطقه شوند. مسلماً نفوذ به این 
بازارها با برندهای شناخته شده بین المللی بسیار راحت تر از استفاده 
از برند های ناشــناخته داخلی اســت گرچه باید این سازمان ها نیز 
بیاموزند تا با افزایش توان و قدرتمند سازی برندهای خود قادر گردند 

خود نیز به تنهایی وارد این بازارها بشوند. 
ضعــف تکنولوژی و نیز عدم توان تولیــد برخی مواد اولیه مورد نیاز 
صنعت نسوز از معایب بزرگ این صنایع محسوب می شود که مدیران 
این واحد های صنعتی باید در جهت رفع آن تاش مضاعفی از خود 

به خرج دهند.
واقعیت مطلب این است که کشور ما در زمینه تولید آجر های نسوز 
سبک در تمامی گریدها رتبه یک منطقه را دارا بوده و عاوه بر تولید 
و تحویل نیازهای پروژه های بزرگ فوالد، پتروشیمی و نفت در داخل 
قادر به صادرات این محصوالت و حتی رقابت با قیمت کاالهای مشابه 
چینی نیز می باشد. این خود ضمن مزیت رقابتی می تواند به عنوان 

لوکوموتیو ورود قطار سایر محصوالت نسوز کشور عمل کند. 
در زمینه جرم های ریختنی و پاشــیدنی نیز در اکثر قریب به اتفاق 
گرید هــا، وضعیت تولیــد کنندگان ایرانی در ســطحی قابل قبول 
قرارداشته و عاوه بر اینکه قادر به تامین نیاز های داخل می باشند، 
در زمینه صدور کاالهای خود هم می توانند اقدام نمایند. البته بحث 
ورود برخــی مواد اولیه و افزودنی های مــورد نیاز در این صنعت و 
نیز بحث بتن های نسوز کوبیدنی ضعفی است که باید از سوی این 
عزیزان جبران شود. در حوزه قطعات پیش ساختنه ریختنی یا پیش 
ریختنی ها نیز تــوان داخل قابل ماحظه بوده و قادر به جایگزینی 

نیاز های وارداتی صنایع داخلی می باشند.
در بخش آجرهای دنس منیزیتی، منیزیت کرومیتی و  نظایر آن ما با 
ظرفیت های بیش از نیاز داخل مواجه ایم که می تواند خود یکی از 

کانون های بحرانی آینده دراین صنعت محسوب شود.
درحوزه آجرهای آلومینایی دنس نیز واحد های موجود کشور توان 
تامین به موقع نیاز ها را نداشــته و گاهاً با مشکاتی مواجه ایم که 
واحدهای فعال در این حوزه باید نسبت به افزایش بهره وری و توسعه 

واحدهای خود برای تامین این نیازها اقدام نمایند.
ضعـف عمـده صنعـت نسـوز کشـور در تهیه قطعـات خـاص مورد 
مصـرف در صنایـع فـوالد و گاهاً نفت و پتروشـیمی اسـت، قطعاتی 
نظیر شـرودها، استوپر هابلند گرافیکی، اسـلدگیت ها و... که در این 
زمینـه هـا جا برای کار وجود داشـته و با همـکاری مصرف کنندگان 
عمـده و تولیدکننـدگان فعـال در ایـن حـوزه بـه راحتـی قابل حل 
می باشـد. ضمـن اینکه برای کوتاه شـدن راه در این مـوارد می توان 
از تـوان تکنیکـی خارجی ها در عرصه لیسـانس، انتقال تکنولوژی و 

خریـد تجهیزات نیز اسـتفاده کرد.
با یک بررســی اجمالی درحوزه های نام برده شــده می توان اذعان 
نمود که به غیر از مواردی اندك، عمده نسوز های مورد نیاز داخل با 
استفاده از توان واحد های تولیدی داخلی فعال در این رسته مهم از 
صنعت کانی غیر فلزی قابل رفع می باشد و عاوه بر اینکه واحدهای 
تولیدی باید در بحث های کیفی و کمی خود را به تعالی رســانده و 
اصاح نمایند، مصرف کنندگان این تولیدات نیز درعرصه های نفت 
و پتروشــیمی و فوالد و سیمان و... با یک تغییر مبنایی استراتژیک 
نســبت به تصحیح رویه فعلی خود در خرید از خارج و همراهی هر 
چه بیشتر با این واحدها برای بومی سازی کامل این صنعت و تامین 

نیاز ها ازداخل بکوشند.
یادمـان نـرود در آتیـه هـر سـال حداقل یـک مجتمع پتروشـیمی 
و مجتمـع فـوالدی و یـک مجتمـع در حـوزه سـیمان و ... در حـال 
راه انـدازی اسـت کـه بـرای تامیـن نیازهـای نسـوز آنها بهتر اسـت 
پتانسـیل تولیـد داخـل مدنظر قرار گرفتـه تا عاوه بر بـه کارگیری 
نیروهـای کار داخلـی و ممانعـت از خروج ارز سـهم ایـن صنعت در 
GDP کشـور بیشـتر و بیشـتر گردیده و افق های دور دسـت نوید 

روشـنایی مشعشـعی را به همـگان دهند. 
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�آقای�شــکوری�هم�اکنون�چه�موانعی�پیش�روی�
تولید�و�فراوری�سنگ�آهن�در�ایران�است؟

متاسفانه در ایران برای تولید و فراوری اکثر مواد معدنی و نه فقط سنگ 
آهن، با مشکات مشابهی مواجه هستیم و این مشکات نه به علت فقدان 
دانش بلکه به علت فقدان تکنولوژی  های بهینه برای تولید و فراوری مواد 
معدنی است. در کشورهای پیشرفته دانش و تکنولوژی هم  پای یکدیگر 
رشد می یابند و موجب بهبود کیفیت و کاهش هزینه  های تمام شده 
محصول می شوند. آنچه واضح و مبرهن است این است که در برخی از 
معادن ما، استفاده از تکنولوژی  های پیشرفته دنیا کمتر مورد استفاده 
قرار می گیرد و در بخش استخراج معادن همگونی مناسبی در آرایش 

و چیدمان ماشین آالت بخش تولید دیده نمی شود. 
بر  تکیه  با  همین صورت  به  نیز  فراوری  بخش  در 
روش های پشین، فراوری انجام می شود. این مشکات 
و  معادن  فعالیت  چرخ  حرکت  مانع  هنوز  چه  اگر 
کارخانجات فراوری نشده اما ادامه حیات آن ها را با 
مشکل جدی مواجه می نماید. به عنوان مثال افت 
بیش از 50 درصدی قیمت سنگ آهن از سال 2013 
تا به امروز، بسیاری از شرکت  های سنگ آهنی را با 
مشکل جدی مواجه کرده و بسیاری از معادن کوچک 

را تعطیل کرده اما شرکت  های بزرگی همچون واله و بی اچ پی بیلتون 
هم چنان به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن به استخراج و 
صادرات خود ادامه داده اند و حتی ظرفیت خود را افزایش داده اند چرا 
که با وجود این افت شدید قیمت، این شرکت  ها کماکان به علت قیمت 
تمام شده پایین همچنان سودآور هستند. قیمت تمام شده پایین در 
این شرکت ها به علت استفاده از تکنولوژی های روز دنیا، مکانیزه بودن 

سیستم استخراج و مدیریت صحیح منابع و بهینه سازی هزینه ها است.

آهن� سنگ� دولتی� معادن� رسد� می� نظر� به� �
داشته� خصوصی� معادن� به� نسبت� متفاوتی� وضعیت�

باشد؟
معادن با عیار باالی 55 درصد اصوالً در اختیار دولت است و با ذخایر بسیار 
باال که عمدتاً کارخانجات پرعیارسازی هم در این معادن موجود بوده و 
سنگ آهن با عیار باال را ارائه می کنند. معادن بخش خصوصی از ذخایر 
کمتر و عیار پائین تر برخورداند و بسیاری از این معادن توان مالی جهت 
احداث کارخانجات پرعیارسازی را ندارند، بنابراین محصوالت این معادن 
سنگ آهن دانه بندی با عیار پائین تر است. البته این بدان معنی نیست 
که معادن بخش خصوصی فقط عیار پائین تولید می کنند. از آنجایی که 

کارخانجات فوالد سازی سنگ آهن پرعیار را مصرف می کنند محصوالت 
معادن بخش خصوصی نیاز به فراوری بیشتر دارد و احداث کارخانجات 
برای این معادن الزم بوده که اگر بخواهیم هم اکنون تصمیم به راه اندازی 
یک کارخانه کنسانتره سازی با مقیاس متوسط به باال بگیریم حداقل 2 
سال جهت فاز ساخت و فاز اولیه بهره برداری این طرح ها نیاز است. 
سیاست گذاری های ناپایدار و بازدارنده داخلی همچون اخذ بهره مالکانه 
از معادن و خریداری سنگ آهن به قیمتی کمتر از قیمت جهانی در بازار 
داخل مانع از تداوم تولید این محصول به عنوان حلقه ی اولیه تولید فوالد 
شده است. مشکات فوق و عدم توازن تقسیم سود در زنجیره ارزش 
سنگ آهن تا فوالد سبب شده تا تولید سنگ آهن برای مصارف داخلی 
صرفه اقتصادی نداشته باشد و معدن داران را به سمت 
فروش و صادرات محصوالت خود با قیمت های نازل 

جهانی ببرد.

�به�نظر�می�رسد�شما�برای�چرخه�
ترسیم� بحرانی� وضعیت� یک� آهن� سنگ�
کرده�اید؛�چه�عواملی�در�به�وجود�آمدن�

این�شرایط�تاثیرگذار�بوده�است؟
عواملی هم چون کاهش قیمت جهانی سنگ آهن، 
نوسانات نرخ ارز، برند نبودن سنگ آهن ایران، تحریم ها و مسائل سیاسی، 
عدم آشنایی برخی معدنکاران با علوم معدنی و تصمیم گیری های عجوالنه 
و غیرکارشناسی، همه این عوامل دست به دست هم داده و شرایط 
بحرانی را برای چرخه سنگ آهن در کشور ایجاد کرده است. در حالت 

کلی عوامل ذیل در اوضاع فعلی سنگ آهن تأثیر بسیاری دارد:

باالبودن قیمت تمام شده ماده معدنی در کشور. 1
باالبودن قیمت ماده معدنی در کشور را می توان به خاطر باال بودن هزینه  
های حمل و نقل و عدم راندمان در تولید ماده معدنی دانست. طبق 
آمارهای ارائه شده می توان گفت که حدود 25درصد صادرات وزنی کشور 
اختصاص به سنگ آهن دارد که با این وجود هنوز زیرساخت  های الزم 
جهت حمل و نقل این محصول به وجود نیامده و معادن سنگ آهن هزینه 
گزافی بابت حمل محصوالت خود تا بنادر صادراتی کشور می  پردازند و به 
علت آنکه این محصول با قیمت جهانی صادر می گردد حاشیه سود بسیار 
ناچیزی را برای تولیدکنندگان سنگ آهن در بر دارد. جهت ایجاد بستر 
مناسب حمل و نقل در کشور راهکارهایی از جمله ایجاد تشکلی مختص 
حمل و نقل زمینی سنگ آهن در ایران، ایجاد مرکزی جهت سرویس 
دهی حمل و نقل به خریداران سنگ آهن، گسترش حمل و نقل ریلی 
مناسب مختص سنگ آهن در کشور و توسعه بندرگاه  های کشور مانند 

معرفی سـنگ آهـن ایران بـه جهان

شرکت  های بزرگی همچون 
واله به علت قیمت تمام شده 
پایین هم چنان ظرفیت خود 
را افزایش داده اند و با وجود 
افت شدید قیمت، کماکان 

سودآورند.

دکتر بهرام شکوری، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران و مدیرعامل 
شرکت راهسازی و معدنی مبین در گفت و گو با »چیالن« دست بر روی مشکالت فرآوری سنگ آهن در ایران 
گذاشت و به برند نبودن سنگ آهن ایران، عدم آشنایی برخی معدنکاران با علوم معدنی و باالبودن قیمت تمام 

شده ماده معدنی در کشور پرداخت.

مشکالت موجود در چرخه سنگ آهن ایران در گفت و گوی 
»چیالن« با نایب رئیس انجمن سنگ آهن موشکافی شد:

 پیمان مرادی

پرونده



6969

بندر چابهار جهت رونق حمل دریایی پیشنهاد می گردد.

نوسانات نرخ ارز. 2
در سال  های گذشته نوسانات نرخ تورم بسیار بیشتر از نرخ ارز بوده اما 
روند این نوسانات صعودی بوده است و این موضوع باعث شده تا نتوان 
برنامه ریزی بلند مدت برای پروژه ها انجام داد دولت به عنوان کنترل کننده 
این بحث نقش بسیار موثری در شناورسازی نرخ ارز داشته و با برنامه ای 

مدون می تواند منافع صادرکنندگان و واردکنندگان را باهم ببیند. 

برند نبودن سنگ آهن ایران. 3
به دلیل عدم معرفی مناسب سنگ آهن ایران به جامعه جهانی، امروزه 
قیمت سنگ آهن ایران از کشورهای همجوار مانند هند حداقل 10دالر 
پائین تر در بازار جهانی معامله می گردد بسیاری از دالالن، سنگ آهن 
ایران را خریداری کرده و به نام بار سنگ آهن هند در کشور چین با 
چندین دالر باالتر عرضه می کنند عدم انسجام کافی در بین معدنکاران 
سنگ آهن کشور و عدم حمایت از انجمن سنگ آهن ایران به عنوان 
معرف سنگ آهن ایران در جهان خود باعث شده تا نتوان سنگ آهن 

ایران را در بازار جهانی به عنوان محصول منحصر به فرد عرضه نمود. 

تحریم ها و مسائل سیاسی. 4
فقدان اعتماد جامعه جهانی به ایران و عدم ارائه گشایش های اعتباری 
از جمله LC و مشکات معدنداران نسبت به پذیرش آن و عدم رعایت 
قول و قرارها توسط دالالن چینی در قراردادهای سنگ آهن ایران، عدم 
آشنایی جامعه جهانی نسبت به ایران به عنوان یک کشور تاثیرگذار در 
منطقه، عدم زیرساخت های سیاسی مناسب در روابط بین المللی ایرانیان 
با کشورهای دیگر، عدم دسترسی مناسب به ماشین آالت و تکنولوژی 
روز دنیا و پرداخت هزینه  های گزاف جهت تهیه ماشین آالت مستعمل 
از واسطه های خارجی و.... باعث گردیده تا شرایط تولیدکنندگان ماده 
معدنی در کشور زیاد مناسب نباشد که امیدواریم در پساتحریم بر این 

مشکات فائق آییم.

عدم آشنایی برخی معدنکاران با علوم معدنی. 5
در کشورهای پیشرفته دنیا دانش فنی و نیروهای متخصص به عنوان 
سرمایه های واحدهای تولیدی در نظر گرفته می شوند و حقوق و مزایای 
آن ها در هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح ها لحاظ می شود، عدم رغبت 

جامعه معدنکاری سنتی برای به خدمت گرفتن نیروهای متخصص، عدم 
صرف هزینه جهت اکتشاف بهتر ماده معدنی و شناسایی هر چه بهتر 
ذخایر معدنی، عدم وجود طرح مناسب فنی جهت استخراج معدن و 
جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی، عدم راندمان مناسب در بکارگیری 
ماشین آالت و نحوه توزیع ماشین آالت و عدم تناسب در میزان تولید و 
نحوه استفاده از نوع و تعداد ماشین آالت و.... باعث گردیده تا عاوه بر 
کاهش بهره وری، قیمت تمام شده محصول معدنی در کشور باالتر از 

نرم استاندارد باشد.

تصمیم گیری های عجوالنه و غیرکارشناسی. 6
عدم ارائه نقشه راه و عدم برنامه ریزی بلند مدت و تحمیل هزینه های اضافی 
به معادن، عدم ثبات در تصمیم گیری  های دولتمردان و منتشر نمودن 
صحبت های غیرکارشناسی و ایجاد التهابات کاذب در بازار اقتصادی، عدم 
مدیریت صحیح در سیستم یکپارچه معدنی در کشور، نامشخص بودن 
نیازهای واحدهای صنعتی کشور به مواد معدنی جهت تدوین برنامه ریزی 
تولید بخش معدن، وضع قوانین آنی بدون در نظر گرفتن عواقب ناشی از 
آن به بدنه اقتصاد کشور، جلوگیری از صادرات مواد معدنی و عدم حمایت 
خرید این محصوالت توسط سازمان ها و بخش های داخلی، عدم حضور 
بین کشورهای معدنی جهان در تجارت جهانی که خود باعث جلوگیری از 
برند شدن در بازار شده است و.... باعث ایجاد تنش و ورود التهابات اضافی 

به چرخه تولید سنگ آهن در کشور شده است.

�پیشنهاد�شما�برای�ارتقای�جایگاه�جهانی�ایران�را�
در�تولید�سنگ�آهن�چیست؟

آمده  از وضعیت پیش  برای خروج  اساسی  راهکار  این شرایط دو  در 
پیشنهاد می گردد. اول، افزایش تناژ تولید و دوم، معرفی سنگ آهن 
ایران به جهان. این دو فاکتور در کنار افزایش بهره وری در تولید می تواند 
نقش ایران را در بین کشورهای تولیدکننده سنگ آهن در جهان پر 
رنگ تر نماید و قیمت سنگ آهن ایران را که در حال حاضر حدود 10 
دالر پائین تر از کشورهای صاحب برند می باشد، به قیمت واقعی خود 
نزدیک کند. در شرایط فعلی به هیچ عنوان دولت نباید از صادرات سنگ 
آهن جلوگیری کند چون صنایع داخل جهت پذیرش سنگ آهن ظرفیت 
محدود دارند اما معدنداران برای جبران خسارت از رکود قیمت حتماً باید 

با افزایش تولید و صادرات، این رکود را جبران نمایند.
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دبیر کل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ  آهن ایران در 
گفتگو با خبرنگار »ماهنامه چیان« در پاســخ به این سوال که چرا 
ســرمایه گذاران خصوصی سنگ آهن در ایران به این سمت گرایش 
پیدا نمی کنند که تولیداتشان را وارد زنجیره ارزش کنند، گفت: تمام 
نمودارها و ارزیابی ها نشــان دهنده این است که سرمایه گذاری در 
بخش ســنگ آهن مانند هر ســرمایه گذاری دیگری در ایران، تابع 
تقاضا و بازار است. به طوری که با افزایش قیمت سنگ آهن، بخش 
خصوصی کشف فرصت می کند و وارد این بخش می شود و ظرفیت 

تولید را به نزدیک 56 میلیون تن در سال 92 می رساند. 
مهندس علیرضا سیاســی راد به چیان گفت: از سال 92 به بعد با 
کاهش قیمت جهانی سنگ آهن، با خروج سرمایه از این بخش مواجه 
شــدیم. علیرغم رفتارهای تشویقی و تنبیهی دولت، سرمایه گذاران 
مبتنی بر بازار رفتار کرده اند و در زمان ســودآوری ســرمایه گذاری 
بیشتر و در زمان رکود سرمایه گذاری هم کمتر شده است که رفتاری 
کاما طبیعی از منظر اقتصادی اســت. سرمایه گذار زمانی به سمت 
گندله سازی می رود که برایش سود آور باشد و حداقل اینکه از سود 

بانکی همان مقدار سرمایه بهره بیشتری ببرد. 
وی در ادامه افزود: مســئله دیگر، عدم پرداخت به موقع هزینه های 
تولیدکنندگان سنگ آهنی توسط شرکت های فوالدی است. همان 
طور که می دانید تنها چند شــرکت دولتی بزرگ داخلی، مشتریان 
کنســانتره و گندله تولیدی کشور هســتند که آنها هم در پرداخت 
هزینه های این مواد تا چندین ســال تاخیــر و بدهی های چندین 
میلیاردی دارند. بنابراین با این شــرایط منطقی و طبیعی است که 
تولیدکنندگان سنگ آهن به فکر تکمیل زنجیره سنگ آهن و فرآوری 
کنسانتره و گندله نمی افتند و حاضر نیستند سرمایه خود را با توجه با 

ریسک باالی این حوزه  ها به خطر بیاندازند. 
سیاســی راد با اشاره به این که نزدیک به 200 معدن سنگ آهن در 
کشــور داریم، می گوید: مطمئنا اگر قیمت تعادلی و سیستم عرضه 

و تقاضای بازار در قیمت گذاری عامل اصلی باشــد، سرمایه گذاران 
نیز به سمت فرآوری و تولید گندله و کنسانتره پیش خواهند رفت. 
خوشبختانه در حال حاضر در طرح های توسعه معادن و برنامه توسعه 

معادن بخش خصوصی به دنبال این موضوع است.
سیاســی راد در ادامه افزود: اینکه بگوییم به خاطر درآمد باالیی که 
ســنگ آهنی ها داشته اند و سود خوبی که کرده اند باید این سود بین 
زنجیره تولید تسهیم شود، حرفی کاما غیرمنطقی است. به همین 
خاطر در 2 ســال اخیر از سمت دولت، مجلس و مسئولین، به طور 
بی انقطاع به شــرکت  های فعال ســنگ آهنی انتقاد می شود و مورد 

هجمه قرار می گیرند.
دبیر کل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ  آهن پیشنهاد 
داد: تشکیل شرکت  هایی مشترك بین فوالدسازان و فعاالن سنگ 
آهنی می تواند مزایای زیادی داشــته باشــد که یکی از آن ها ایجاد 
تعادل در قیمت گذاری زنجیره تولید فوالد کشــور است. نکته دیگر 
انصراف دولت از مداخله در صنایع فوالد و ســنگ آهن و اعتماد به 

سیستم بازار در قیمت گذاری است. 
سیاسی راد در پایان با ذکر اینکه در دورانی که ارتباط با سایر کشورها و 
جوامع بین المللی اجتناب ناپذیر است، توافقات صورت گرفته می تواند 
فرصت های بسیاری را برای صنعت و اقتصاد ایران به ارمغان بیاوردف 
خاطرنشــان کرد: ارتباط جهانی و سرمایه گذاری های خارجی باعث 
کاهش هزینه های تامین مالی، هزینه های تامین و انتقال فناوری و 
به حداقل رســاندن هزینه زمان در صنایع و بنگاه  های داخلی شود. 
در کنار اینها می توان به اصاح سیســتم های مدیریتی و فراگیری 
دانش های مدرن و مهم ترین موضوع نیز دسترسی به بازارهای جهانی 
و منطقه ای در عرصه های مختلف اشاره کرد که همگی در سایه توافق 
و تعامل با کشورهای پیشرفته، قابل دستیابی هستند. همه اینها منجر 
به بهبود فضای کسب و کار، کاهش اخال های دولتی و اتکا به کارکرد 

نهاد بازار در فضای خصوصی است.   

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
سنگ آهن در گفت و گو با »چیالن« تبیین کرد:

مسیر فعالیت های 
مشترک فوالدسازان و 

سنگ آهنی ها
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71 کیوان جعفری طهرانی در گفتگو با چیان در رابطه با موانع فرآوری 
سنگ آهن در ایران می گوید: یکی از مهم ترین موانع پیش روی تولید، 
فرآوری و به طور کل سرمایه گذاری سنگ آهن در ایران، عدم ثبات 
قوانین در این حوزه  اســت. ظرف چندسال گذشته قوانین متنوعی 
وضع شــده که تاثیرات متفاوتی برروی سرمایه گذاری در این حوزه 
داشــته اند و سرعت رشد و توسعه در این حوزه را کند کرده اند. برای 
مثال قانون بهره مالکانه هر چند برای معادن دولتی وضع شده یکی 

از همین قوانین است. 
وی می افزاید: با توجه به اینکه طی سالیان گذشته شاهد درآمدهای 
پر ســود در این حوزه بودیم، افراد زیادی و از حوزه های مختلفی به 
بخش سنگ آهن ورود کردند و به همین ترتیب در دوران رکود هم 

از این حوزه خارج شدند. 
عضو هیــات مدیره ورئیس امور بین الملل انجمن ســنگ آهن در 
خصوص وضعیت بخش خصوصی ســنگ آهــن می گوید: از 23.5 
میلیون تن صادرات سنگ آهن که در سال 2013 داشتیم، بیش از 
10 میلیون تن سهم معادن خصوصی بوده است. اما در حال حاضر 
قریب به 60 الی 70 درصد معادن خصوصی به دلیل رکود و شرایط 
بازار تعطیل شده اند و از سوی دیگر برخی از معادن با فروش مواد و 
محصوالت خود به کارخانجات فوالدی داخلی سعی در جبران کسری 
درآمد خود داشته اند ولی به دلیل وضعیت رکود صنعت فوالد و بازار 
ساخت و ساز کشور، موفق به دریافت هزینه های خود نشدند و همین 

منجر به سخت تر شدن شرایط برای فعالین سنگ آهن شده است.
جعفــری طهرانی دالیل مشــکات اصلی این حــوزه را این گونه 
برمی شمرد: رکود بازار و محدود شدن قابلیت فروش فوالد در کشور، 
عدم حمایت و ساپورت بازارهای خارجی، کاهش قیمت جهانی سنگ 
آهن و مواردی از این دست باعث شده تا سرعت رشد و توسعه سنگ 
آهن و در نتیجه ورود معادن به حوزه فرآوری یا همان تولید کنسانتره 

و گندله، آهسته و کندتر از گذشته پیش رود.
این کارشــناس حوزه ســنگ آهن ادامه می دهد: یکی از معضات 
کنونی زنجیره فوالد، عدم توازن عرضه و تقاضا در بخش های مختلف 
این زنجیره اســت؛ برای مثال در بخش کنسانتره با مازاد تولید ولی 

در گندله با کســری تولید مواجه ایم. منشــا این اتفاق را می توان از 
جایی ریشــه یابی کرد که حدود پنج ســال پیش عوارض صادراتی 
برای کنســانتره )30 درصد( و گندله )40 درصد( وضع شد و همین 
باعث شــد تا عاقمندی برای فرآوری سنگ آهن و تولید گندله )به 
جز معــادن دولتی و بزرگ( به خاطر نبــود صرفه اقتصادی در این 
بخش از بین برود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر تمام زنجیره 
تولید فوالد تکمیل و متوازن بود و مراحل مختلف همدیگر را پوشش 

می دادند، چنین مشکلی پیش نمی آمد. 
وی در خصــوص راهکارهای پیشــنهادی اش می گوید: یکی از این 
راهکارها که به شــخصه نیز دنبال آن هستم این است که کنسانتره 
گل گهر را به KIOCL )کودرموخ( هند بدهیم و به جایش گندله از 

همان شرکت وارد کنیم. 
ایـن فعـال حـوزه سـنگ با اشـاره به اینکـه لزومـی نـدارد که همه 
سـنگ آهنی ها بـه فـوالد سـازی برسـند، اضافـه می کند: بـه نظرم 
بهتریـن حالـت ایـن اسـت کـه در همه حـوزه ها سـرمایه گـذاری 
متناسـب انجـام بگیـرد و همـه بخش هـای زنجیـره متناسـب بـا 
یکدیگـر رشـد داشـته باشـند. بـرای اینکـه ایـن سـرمایه گذاری 
متناسـب شـکل بگیرد باید عـوارض صادراتی این حوزه ها برداشـته 
شـود. بـرای مثـال در حال حاضر کـه قیمت گندله داخلـی گران تر 
از گندلـه خارجـی اسـت، وجود عوارض بی معنی اسـت و اشـتیاقی 

بـرای سـرمایه گـذاری در ایـن بخش نیسـت. 
وی در پایان درباره ســند چشم انداز 1404 می گوید: در سند چشم 
انداز، ایران باید به 55 میلیون تن تولید فوالد دست پیدا کند، در حالی 
که کشورهای پیشرفته در حوزه فوالد در حال کاهش تولید فوالدشان 
تا سال 2022 هستند. از سوی دیگر میانگین مصرفی فوالد در دنیا 
در ســال 2025 به باالترین حد خود می رسد. پس در ده سال آینده 
با توجه به کاهش تولید و افزایش مصرف سرانه فوالد در دنیا، ایران 
باید به تولید 50 تا 55 میلیون تن فوالد دست پیدا کند تا نیاز آینده 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )MENA( را تامین کند. بنابراین باید 
تاش کنیم تا در تمام بخش های زنجیره تولید فوالد به توسعه و رشد 

قابل قبول برای تولید این مقدار فوالد دست پیدا کنیم. 

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
و صـادرکننـدگان سنگ آهـن ایـران:

الزم نیسـت هـمـه 
سنـگ آهنـی ها به 
فوالدسازی بـرسند

 پیمان مرادی
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مقدمه
که  است  قدری  به  جهانی  توسعه  در  فوالد  و  آهن  اهمیت 
می توان گفت آهن بنیان تمدن امروزی را تشکیل می دهد. 
و  زیاد  استحکام  بازیافت،  قابلیت  پایین،  قیمت  فراوانی، 
همچنین قابلیت آلیاژسازی، ویژگی های متنوعی در کاربرد 
از تولید سوزن و  این تنوع  ایجاد کرده است. دامنه ی  آن 
سنجاق تا کشتــی های عظیــم الجثـه و آسمان خراش 
ها گسترش دارد. از آن جا که صنعت تولید فوالد از جمله 
صنایع به شدت سرمایه بر و نیازمند به تکنولوژی پیش رفته 
است و به دلیل تأثیر زیادی که بر روی توسعه صنعتی کشورها 
دارد، صنعت مادر نامیده می شود. طبق استانداردهای جهانی، 
تولید هر یک میلیون تن فوالد باعث اشتغال زایی مستقیم 
حدود هزار نفر خواهد گردید. این در حالی است که به طور 
متوسط، به ازای هر یک نفر که به طور مستقیم در صنعت 
فوالد شاغل است، 3/5 نفر نیز در صنایع مرتبط با آن مشغول 

به کار خواهد شد.   
اقتصادی  بررسی پیشرفت  از طرفی رشد صنعت فوالد در 
کشورها از اهمیت خاصی برخوردار بوده، میانگین سرانه ی 
مصرف فـوالد در هر کشور به عنوان یکی از مناسب ترین 

بعد  از  شاخص ها در جهت شناخت و رتبه بندی کشورها 
عبارت  به  شود.  می  گرفته  نظر  در  یافتــگی  توسعـــه 
سطح  با  کشور،  هر  در  فـوالد  ی  سـرانه  مصـرف  دیگر 
سرمایه گذاری ها، اجرای طرح های عمرانی و باالخره توسعه 
یافتگی کشورها رابطه ی مستقیم و معناداری دارد چراکه با 
افزایش درآمد سرانه که از شاخص های توسعــه محسوب 

می گردد، مصرف سرانه فوالد نیز افزایش می یابد.
در  آن  ویژه  نقش  فوالد،  و  آهن  باالی  اهمیت  به  توجه  با 
اشتغال زایی، اهمیت آن در رشد اقتصادی کشورها و نیز با 
توجه به مزیت های رقابتی که گفته می شود ایران از آن ها 
بهره مند است، افزایش تولید فوالد مورد توجه ویژه دولت 
قرار گرفته و برای نیل به این هدف برنامه ریزی های کالنی 

صورت گرفته است. 
با وجود آنکه گزارش ها نشان گر آن هستند که تولید آهن 
و فوالد در صدر رتبه بندی رقابت پذیری ایران قرار ندارند 
و  مطالعات  موسسه  منتشره  گزارش  مثال طبق  عنوان  )به 
فوالد  و  آهن  تولید  در سال 1388،  بازرگاني  هاي  پژوهش 
در رتبه سی ام قرار گرفته است( اما وجود مزیت های زیر در 
ایران باعث شده افزایش تولید آهن و فوالد یکی از برنامه های 

 ارزیابـی روش هـای مختلف تولیـد
 آهن اسفنجی

در بخش اول این مقاله 4 روش تولید آهن اسفنجی مورد بررسی همه جانبه قرار می گیرد و در بخش دوم مقاله 
که در شماره آینده »چیالن« منتشــر می گردد، مقایسه روش های مختلف تولید آهن اسفنجی از نظر سابقه 
روش ها، ظرفیت روش ها، ســرمایه گذاری، مدت زمان پروژه و بهره بــرداری، محصول، نگهداری و تعمیرات، 
آالیندگی، مواد اولیه اصلی، امکان تولید برق و هزینه های باالسری و غیره مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

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

 تهیه و تدوین: حسام ادیب 
مدیر عامل گروه پاترون
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اصلی و مورد توجه دولت ها باشد:
وجود منابع غنی سنگ آهن «
وجود منابع غنی گاز «
وجود منابغ غنی زغالسنگ حرارتی «
موقعیت ممتاز جغرافیایی «
وجود نیروی انسانی مورد نیاز «

در این راستا، تکنولوژی های مختلف تولید آهن و فوالد 
مورد بررسی سازمان ها، شرکت های مشاوره، فوالدسازان 

و غیره قرار گرفته تا بهترین راهکارها انتخاب گردند.
با توجه به یکی از معضالت اساسی کشور، یعنی کمبود 
آب، گروه پاترون اقدام به بررسی راهکاری جهت تولید 
آهن اسفنجی نموده که کمترین میزان آب ممکن را نیاز 
داشته باشد. در این بررسی معضالت و موضوعات دیگر از 

جمله موارد زیر نیز مورد توجه قرار گرفته است:
در  « متفاوت  عیارهای  با  پراکنده،  معادن  وجود 

کشور
وجود کارخانجات تولید فوالد در نقاط مختلف  «

کشور که ظرفیت های عمدتا پایینی دارند و با 
معضل تامین مواد اولیه یعنی قراضه یا ضایعات 

فوالد روبرو هستند
نبود زیرساخت الزم در همه نقاط کشور جهت  «

تکمیل زنجیره تولید فوالد در مقیاس های بزرگ 
و بیش از یک میلیون تن

مسائل زیست محیطی و آالیندگی کارخانجات  «
تولید آهن و فوالد

در این گزارش به بررسی این راهکار و مقایسه آن با روش های 
دیگر تولید آهن اسفنجی، که ماده اولیه ذوب در کوره های 
الکتریکی است می پردازیم. بدیهی است هر راهکار بایستی 
به  این گزارش  باشد و توصیه راهکار در  نیازها  با  متناسب 

معنای رد راهکارهای دیگر به طور کلی نیست.

روش های تولید آهن اسفنجی
روش های تولید آهن اسفنجی )احیای مستقیم سنگ آهن( 
که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرند، از روش هایی انتخاب 
شده اند که شناخته شده بوده و مراجع آنها موجود و قابل 
تولید آهن  بررسی 4 روش مختلف  به  لذا  استناد هستند. 
اسفنجی می پردازیم. در این بررسی از مراجع معتبر منتشر 

شده توسط شرکت های مشاوره از جمله برسو، فوالد تکنیک، 
وبسایت شرکت آمیار پوالد، میدرکس، اچ وای ال، هوگاناس، 

اتوتک و غیره استفاده شده است. 
فرایند میدرکس . 1

ورود شرکت میدرکس در فرایند احیاء مستقیم را مي توان در 
کارهاي انجام شده توسط شرکت Surface Combustion  در 
دهه 30 میالدي ردیابي نمود. در سال 59 میالدي این شرکت 
به شرکت Midland Ross ملحق گردید، که در آن شرکت 
 Fastmet فرآیند  دار  طالیه  عنوان  به   Heat fast فرآیند 
 Surface شرکت  داشت.  قرار  توسعه  و  بررسي  دست  در 
Combustion  بعدها به شرکت میدرکس  )Midrex(  تغییر 

نام یافت.
اولین واحد احیاء مستقیم میدرکس که در سال 1969 میالدي 
در شهر پرتلند ایالت ارگون آمریکا نصب گردید، داراي دو 
کوره عمودي با قطر داخلي 3/7 متر بوده و هر یک از کوره ها 
براي تولید 150 هزار تن آهن اسفنجي در سال طراحي شده 
بودند. به مرور زمان و با توجه به نیاز فوالدسازي ها به بار فلزي 
با کیفیت باال و قیمت مناسب، شرکت میدرکس در طول چهل 
سال گذشته طراحي و احداث واحدهاي بزرگتر را در دستور 
کار خود داشته و به تدریج کوره هاي عمودي میدرکس را 
از قطر داخلي3/7 متر به 4/25 و نهایتاً به 7/5 متر توسعه 
داده و به صنعت فوالد معرفي نموده است. البته الزم به ذکر 
است کوره هاي کوچک تر فرآیند میدرکس همچنان در مدار 
تولید بوده و به صورت اقتصادي کار مي کنند )واحد هامبورگ 
HSW و واحد کانادا SIDBEC( این امر نشان دهنده قابلیت 

این فرآیند در عرضه ظرفیت هاي مختلف مي باشد.
مختصات اصلی روش میدرکس به شرح ذیل مي باشد:

این  در  ورودی  آهن  سنگ  ورودی:  آهن  سنگ  الف( 
فرایند به صورت گندله پخته شده می باشد و از کلوخه 
سنگ آهن هماتیتی با عیار باال و شرایط مناسب نیز 
میتوان تا حدود معینی با توجه به شرایط آن استفاده 

نمود.
ب( عامل احیاء کننده: گاز طبیعی شکسته شده پس از 
فرآیند ریفرمینگ می باشد. در فرآیند میدرکس گاز 
منو اکسید کربن سهم بیشتری نسبت به گاز هیدروژن 

در مخلوط گاز احیاء کننده دارد.
ج( نوع کوره احیاء و شرایط آن: کوره میدرکس یک کوره 
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از  بیش  کمی  فشار  تحت  که  است  عمودی  شافت 
اتمسفر کار می کند و ورودی و خروجی آن به صورت 
آببندی دینامیکی بوده و توسط جریان ورود و خروج 

مواد تنظیم می گردد.
د( درجه حرارت احیاء: حدود 850 تا 920 درجه سانتیگراد

ه( سابقه فرآیند: از حدود سال 1969 
و( موقعیت فرآیند: کامال تثبیت شده و تجاری

ز( ظرفیت فرآیند: کوره میدرکس در ابتدا دارای ابعاد )قطر( 
کوچکتری بوده و با بهبود تکنولوژی به سمت کوره های 
با قطر باالتر و ظرفیت بیشتر توسعه پیدا کرده است. 
های  ظرفیت  با  مدول  مگا  های  کوره  نسل  پیدایش 
ساالنه 1.5 میلیون تن و بیشتر نشان دهنده این امر 
میباشد. البته الزم به تذکر است کوره های کوچکتر 
به  و  بوده  تولید  مدار  در  همچنان  میدرکس  فرآیند 
صورت اقتصادی کار می کنند. این امر نشان دهنده 
قابلیت این فرآیند در عرضه ظرفیت های مختلف می 

باشد.
ح(  سهم بازار: حدود 60% کل تولید آهن اسفنجی

2 .Energiron نسل چهارم( یا( HYL فرآیند
نظر طراحی  از  در طول سالیان گذشته  ال  وای  اچ  فرآیند 
پایه فرآیند آن دچار تغییرات نسبتا زیادی شده است نسل 
اول و دوم این فرآیند بر اساس احیاء مستقیم مرحله ای و 
با استفاده از کوره در شرایط متفاوت از مرحله ابتدایی احیاء 
تا مرحله نهایی و تخلیه طراحی شده بود. در سال های اخیر 
نسل چهارم کوره های اچ وای ال با هدف حذف باکس ریفرمر 
وارد بازار شده است. این گزارش بر مبنای نسل چهارم این 

فرآیند تنظیم شده است.
الف( سنگ آهن ورودی: سنگ آهن ورودی در این فرآیند 
از  استفاده  و  باشد  می  شده  پخته  گندله  صورت  به 
کلوخه سنگ آهن هماتیتی در حد قابل قبولی با توجه 

به خصوصیات سنگ امکان پذیر است.
ب( عامل احیاء کننده: در این فرآیند همانند روش میدرکس 
از گاز طبیعی شکسته شده )ولی با حذف ریفرمر( به 
عنوان عامل احیاء کننده استفاده می شود همچنین 
استفاده از بخار آب برای تولید گاز احیایی هیدروژن 
و افزایش آن در ترکیب گاز احیایی پیش بینی شده 
است. در این فرآیند میزان هیدروژن در مخلوط گاز 
احیایی نسبت به مونو اکسید کربن بسیار بیشتر بوده و 
هیدروژن به عنوان اصلی ترین عامل احیاء کننده عمل 

می کند.
ج( نوع کوره احیاء و شرایط آن: کوره این روش مشابه کوره 
کوره  این  باشد.  می  میدرکس  روش  عمودی  شافت 
توسط مکانیزم های مکانیکی )هیدرولیکی( آب بندی 
شده است و فشار محیط واکنش بسیار باالتر و تا 7 
آتمسفر تنظیم شده است تا سرعت واکنش احیاء مورد 

نظر بدست آید.
د( درجه حرارت احیاء: حدود 850 تا 870 درجه سانتیگراد

ه( سابقه فرآیند: از حدود سال 2003
و( موقعیت فرآیند: تثبیت نشده ولی تجاری

ز( ظرفیت: ظرفیت کوره های نسل چهارم بر اساس ادعای 
صاحب دانش فنی آن بر اساس نیاز بازار قابل تنظیم و 
بسیار متغیر می باشد. در حال حاضر واحدهای 200 الی 

800 هزار تن در سال پیشنهاد داده می شود.
ح: سهم بازار: فعال در حد 4 مدول راه اندازی شده و یا در 

دست ساخت مي باشد.
فرآیند SL/RN و مشابه. 3

این فرآیند از قدیمی ترین روش های احیاء مستقیم محسوب 
می گردد و ایده ساختار آن بر اساس کوره افقی پخت سیمان 
طراحی شده است. در این روش ذغال سنگ حرارتی به عنوان 
ماده احیاء کننده با سنگ آهن مخلوط می شود و در یک کوره 

افقی آهن اسفنجی تولید می گردد.
الف( سنگ آهن ورودی: در فرآیند میدرکس و یا اچ وای 
ال عموما استفاده از گندله پخته شده با کیفیت باال و 
حداکثر حدود 30% کلوخه سنگ آهن توصیه می شود. 
در این فرآیند استفاده از کلوخه تا 100% امکان پذیر 
می باشد و همچنین برخی انواع گندله های خام نیز 
قابل استفاده خواهند بود. استفاده از سنگ مگنتیتی 
در این فرایند نیز توصیه نمی شود و این فرایند نیاز به 

سنگ آهن کلوخه هماتیتی عیار باال دارد.
ب( عامل احیاء کننده: مزیت این روش امکان استفاده از 
ذغال سنگ حرارتی با کیفیت نسبتا پایین به عنوان 
ماده احیاء کننده می باشد. ذغال سنگ در کوره گاز 
باعث  گاز  این  و  می کند  تولید  را  کربن  اکسید  مونو 
با وجود درجه حرارت  آهن می گردد.  اکسید  احیای 
نسبتا باال در کوره سرعت واکنش نسبتا پایین بوده و 
کوره ماهیتا دارای ظرفیت پایینی خواهد بود. در این 

فرآیند گاز هیدروژن وجود ندارد. 
ج( نوع کوره احیاء: کوره افقی دوار Rotary Kiln که در 
فشار کمی باالتر از اتمسفر کار می کند. کوره اصلی 
و  است  احیاء  منطقه  و  پیشگرم  بخش  شامل  دوار 
گازهای حاصل از واکنش با درجه حرارت حدود 1000 
درجه سانتیگراد از آن خارج می شوند و سیستم های 
بازیافت در آن پیش بینی نشده اند و به همین دلیل 
عموما از این انرژی برای تولید برق استفاده می شود. 
بخش خنک کننده کوره یک محفظه کامال جداگانه 

است که توسط آب از بیرون خنک می شود.
د( درجه حرارت احیاء: حدود 1000 تا 1100 درجه سانتیگراد

ه( سابقه فرآیند: از حدود سال 1980 
و( موقعیت فرآیند: تثبیت شده و تجاری

ز( ظرفیت بهینه: حدود 100 تا 150 هزار تن به ازاء هر مدول
ح( سهم بازار: جمعا حدود از 23% کل تولید آهن اسفنجی

فرآیند کوره تونلی. 4
محسوب  مستقیم  احیاء  روش  ترین  قدیمی  فرآیند  این 
می گردد. در این روش ذغال سنگ حرارتی به عنوان ماده 
احیاء کننده با سنگ آهن مخلوط می شود. گاز طبیعی دمای 
مورد نیاز احیا را به وجود می آورد و عمل احیا در بوته های کار 

باید سیلیسیوم در یک کوره تونلی انجام می گیرد.
الف( سنگ آهن ورودی: سنگ آهن هماتیت یا مگنتیت به 
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صورت نرمه با عیارهای ترجیحا باال مثل %65.
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نکات
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تقریبا منتفی استمورد نیاز استگندله یا کلوخه سنگ آهناچ وای ال

تقریبا منتفی استمورد نیاز استگندله یا کلوخه سنگ آهنکوره دوار

بلهخیرریزدانه سنگ آهنکوره تونلی
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اسفنجی به هیچ وجه توصیه نمی گردد.
در نتیجه از حیث تامین مواد اولیه می توان روش های مختلف 

را بر اساس جدول شماره 1 دسته بندی کرد:
با وجود آنکه گاها برخی افراد و شرکت ها ادعا . 1

می کنند در روش تولید پیشنهادی آنها، امکان 
مثال  پایین  عیارهای  با  آهن  سنگ  از  استفاده 
60% وجود دارد، باید به این نکته توجه کرد که 
اگرچه تقریبا هر نوع سنگ آهن با هر عیاری در 
عمل احیاء مستقیم تبدیل به آهن اسفنجی با 
عیار باالتر می گردد، اما محصول تولیدی الزاما 
قابل استفاده نخواهد بود. این یعنی نمی توان 
مثال در فرایند کوره دوار از سنگ آهن با عیار 
60% ، آهن اسفنجی مشابه فرایند میدرکس که 
از سنگ آهن 66% استفاده می کند تولید نمود و 
آهن اسفنجی تولیدی از سنگ آهن با عیارهای 
پایین تر از 65% عمال کیفیت الزم جهت استفاده 

در کوره های الکتریکی را ندارد. 
عامـل احیـاء کننـده در روش میدرکـس و اچ . 2

وای ال گاز طبیعـی اسـت که با توجـه به وجود 
منابـع آن در ایـران یـک مزیت محسـوب می 
گردد. در روش SL/RN از ذغال سـنگ حرارتی 
به عنوان ماده احیاء کننده اسـتفاده می شـود 
کـه در مقایسـه بـا گاز طبیعی گرانتـر خواهد 
بود. مزیـت گاز طبیعی حتـی در صورت حذف 
یارانـه نیـز همچنـان باقی مـی مانـد. البته در 
روش کـوره تونلـی از هـر دو عامـل، یعنی گاز 
طبیعی )جهـت ایجاد گرمـا( و زغالسـنگ، به 
عنـوان عامـل احیاء کننده اسـتفاده مـی گردد.

جدول شماره 1: دسته بندی روش های مختلف تولید بر اساس تامین ماده اولیه
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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
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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
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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
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Billet importers lie low 
in Se asia

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

with no bookings reported in the 
past week.

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

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

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

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

Demand in Vietnam is dead due 

to high stocks.
“Most mills already have enough 

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

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

London

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

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

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

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

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

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

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

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

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

London

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

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

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

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

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

Spotlight ‘Taigang is tired of making weekly price policies’

Taigang pricing shift flags change in focus

Iron and steel

Markets
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Unsurprisingly, unhappiness 
among traders had been growing.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p

p

LeveL

reason for its resumption of 
monthly prices.

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

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

The seven-stand 
finishing mill at 
Shanxi Taigang 
Stainless Steel, 
Taiyuan, China
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مقایسه مصرف فوالد خام و محصوالت فوالدی طی  چهارماهه نخست سال 1394  و 
مدت مشابه در سال گذشته


