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 معادل ریالیمبالغ قرارداد
)در تاریخ 1399/12/02(

ارزش روز پروژه )در تاریخ 1399/12/02(

92,936 میلیارد ریال1,855,000,00073,087,000,000,000 یوآن

78,075,74119,518,935,250,000 دالر

329,727,246,006329,727,246,006 ریال

مبلغ سرمایه گذاری پروژه:

دوره اجرا: 3 سال )1395 تا 1399(
ظرفیت اسمی پروژه: 5 میلیون تن در سال

محصوالت پروژه: گندله آهن
کاربرد محصوالت: تولید آهن اسفنجی )DRI( در واحدهای احیای مستقیم و در ادامه فوالد خام در کوره های قوس الکتریک 

)EAF(
آغاز تولید آزمایشی کارخانه: 13 آبان 1399 مصادف با هفدهم ربیع االول زادروز باسعادت نبی مکرم اسالم

تکنولوژی تولید: کوره دوار )Rotary Kiln( شناخته شده به نام روش آلیس چالمرز
تکنولوژیست:

• بخش اصلی پروژه: کوبه استیل )ژاپن(
• بخش انتقال مواد: شرکت تیسن کروپ )آلمان(

• بخش افزایش بلین )افزایش سطح ویژه کنسانتره(: شرکت های تیسن کروپ و کوپرن )آلمان(



تداوم موفقیت در تولید و فروش آنهم در شرایط سخت تحریم و کرونا، مأموریت ناممکنی بود که طی 11 
ماه گذشته از سال جهش تولید، در شرکت فوالد آلیاژی ایران تحقق یافت. علیرضا چایچی مدیر عامل این 
شــرکت موفقیت ها و دســتاوردهای حاصله در 11 ماهه ســال 99 را مرهون تالش جمعی و یکدلی همکاران 

خود دانسته و اینگونه برشمرده است.

نگاهی به عملکرد  11  ماهه سال 1399 در شرکت فوالد آلیاژی ایران 

استمرار موفقیت اتفاقی نیست

 کارخانه فوالدسازی؛ با تولید بیش از 500 هزار تن مذاب، نسبت به مدت مشابه سال قبل 
10 درصد رشد داشته است. 

 کارخانه نورد ســنگین؛ با تولید بیش از 208 هزار تن انواع مقاطع آلیاژی، نســبت به مدت 
مشابه سال قبل 18 درصد افزایش تولید داشته است.

  کارخانه نورد سبک؛ با تولید بیش از 223 هزار تن محصول، عالوه بر دستیابی به بهبود 
کمی و کیفی از منظر ابعاد و اشکال محصوالت، نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد 

رشد تولید داشته است.
 در کارخانه عملیات حرارتی و تکمیل کاری؛ بیش از 176 هزار تن محصول بسته بندی شد 

که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزایش تولید داشته است. 

 رکورد ماهانه تولید مذاب در مرداد 99 با دستیابی به عدد 50279 تن
 رکورد روزانه تولید مذاب در 28 مرداد 99 با دستیابی به عدد 2410 تن

 رکورد روزانه تولید در واحد نورد سبک در 21 بهمن 99 با دستیابی به عدد 1139 تن
 رکورد ماهانه واحد تکمیل کاری و بسته بندی در شهریور 99 با دستیابی به عدد 19016 تن

 رکورد روزانه در تکمیل کاری و بسته بندی در تاریخ 22 فروردین 99 با دستیابی به تولید 1113 تن
 رکورد ماهانه فروش و حمل کل محصوالت در تیرماه 99 با دستیابی به عدد 49507 تن

 کسب رکورد روزانه فروش و حمل محصوالت در 24 تیرماه 99 با دستیابی به عدد 4079 تن
قابل ذکر است کل میزان فروش شرکت 433 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

7 درصد افزایش داشته است. 

 افزایش میزان تولید
در کارخانه های تولیدی

ثبت رکوردهای روزانه و 
ماهانه در واحدهای تولید، 
فروش و حمل محصوالت
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در 11 مــاه گذشــته از ســال 1399  بالــغ بــر 35 نــوع جدیــد از قطعــات، تجهیــزات و مــواد مورد 
اســتفاده در خط تولید شــرکت بومی ســازی شــده که این مهم بیش از 3.000.000 دالر صرفه 

جویی ارزی به دنبال داشته است.

دستاوردهای واحد فن آوری و 
اطالعات طی 11 ماه گذشته

 اقدامات انجام شده
در واحد بومی سازی
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 پروژه مانیتورینگ مصرف الکترود 
 پروژه ارتقاء OWS پست 2 نورد سبک

IC پروژه ارتقاء سطح 2 واحد 
 پروژه مدیریت غلتک ها در نورد سبک و سنگین

 پروژه مدیریت جرثقیل های سقفی نورد سنگین و نورد سبک
 برقراری زیرســاخت مناســب جهت ارتباطات بیرونی و نرم افزارهای  CRM و پایش  ارتباط 

بیرونی با استقرار فایروال استاندارد و دفع حمالت اینترنتی
)SRM( راه اندازی سامانه ارتباط با مشتریان 

 پیاده سازی نرم افزار مدیریت درخواست مشتریان
 ارتقاء و ریوامپ سیستم كنترل و اتوماسیون واحد تجزیه هوا

 نمایش و مونیتورینگ وضعیت سیستم لیزر پروفایل نورد سبك در سیستم های اتوماسیون 
كنترل فرایند

 ارتقاء و ریوامپ سیستم كنترل و اتوماسیون نورد سبك)پیشرفت پروژه 60 درصد(
 پــروژه طراحــی و نصــب سیســتم مونیتورینــگ بــرای سیســتم های شــارژ مواد به کــوره های 

EAF1,2,3



بــه منظــور توســعه تولیــد و تأمیــن محصــوالت مــورد نیــاز مشــتریان؛ در واحــد کیفیــت و فــن آوری تولیــد طــی 11 مــاه 
 گذشــته اقدامــات مهمــی انجــام شــده اســت. از جملــه ایــن اقدامــات مــی تــوان بــه طراحــی تعــداد 12 گریــد فــوالدی شــامل

 E 1191و E 1141 ،I 9060 ،I 9064 ،I 9063 ،I 5128 ،Z 9901 ،Z 9900 ،I 9015 ،I 2768 ،I 6957 ،I 0313 
با کاربردهای زیر اشاره نمود:

I 0313 گرید فوالدی  
طراحی این گرید بر اســاس اســتانداردهای  M29/A 29 ASTM A و  JIS G3507انجام شــده و کاربرد آن در صنایعی 

بوده که فرایند تولید آنها از طریق کلهزنی سرد و فورج سرد انجام میشود. 
I 6957 گرید فوالدی  

 این گرید از خانواده فوالدهای عملیات حرارتیپذیر بوده و تقریباً معادل گرید 6NiCrMoV 27 -15 می باشــد. این گرید 
برای تولید شافت، رینگ، دیسک و سیلندرهای فورجشده، همچنین جهت تولید قطعات فورجی ماشینهای دقتباال و قطعات 
فورجی در توربین ها کاربرد دارد. عالوه بر این در دستگاههای حفاری معادن از این گرید برای تولید پیستون استفاده می شود.

 I 2768  گرید فوالدی  
این گرید از خانواده فوالدهای ابزار ســردکار بوده و معادل تقریبی گرید  12NiCrMo25 می باشــد. این گرید فوالدی برای 

تولید مته حفاری در دستگاههای حفر معادن مورد استفاده قرار میگیرد.
 I 5128   گرید فوالدی  

این گرید فوالدی جزء خانواده فوالدهای الکترود و سیم جوش )فیلر متال( میباشد.
 I 9063  گرید فوالدی  

این گرید فوالدی جزء خانواده فوالدهای عملیات حرارتیپذیر بوده و در تولید اتصال دهندههای ویژه، دیسک و زنجیر چرخ 
کاربرد دارد.

اهتمام به تأمین محصوالت مورد نیاز 
 مشتریان، با توسعه و تنوع تولید 
در واحد کیفیت و فن آوری تولید
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علی پاکزاد

رشد تولید فوالد در سالهای اخیر این صنعت را از مرزهای مصرف داخلی فراتر برده 

و به صنعتی با توان صادراتی تبدیل کرده است ولی به دلیل مشکالت موجود در 

شبکه توزیع تمامی دستاوردهای حاصله به گوشه ای رانده شده و کمتر مورد تاکید 

و توجه قرار گرفته است.

صنعت فوالد ایران طی دوره زمانی هشت ساله موفق موفق شد  تولید فوالد خام 

را در کشور بالغ بر 77 درصد افزایش دهه و در همین دوره زمانی تولید محصوالت 

فوالدی رشدی 83 درصدی را شاهد بوده است.

این روند همانطور که اشاره شد ایران را از کشوری نیازمند واردات مقاطع فوالدی 

بــه یــک صــادر کننــده و یک بازیگر صادراتی تبدیــل کرده و جایگاه ایــران را در میان 

کشورهای تولید کننده فوالد تا رتبه 16 در جهان ارتقاء دهد.

ایــن رونــد قابــل افتخار و بالیدن اســت و اگر چه هنــوز در برخی محصوالت خاص 

و محصــوالت هــای تــک صنعــت فوالد هنوز آنچنان که باید و شــاید نتوانســته ایم 

نیازهای خود را با توان داخلی مرتفع سازیم و هنوز نیاز به واردات وجود دارد ولی 

این مسئله به هیچ و جه خدشه ای به ارزش دستاوردهای صنایع فوالدی وارد نمی 

سازد و نباید این موفقیت ها را به بهانه چنین خالء هایی نادیده گرفت.

اما در چشم انداز سالهای پیش رو صنعت فوالد ایران با توجه به محدودیت تامین 

معادن کشور نیاز به بازآرایی دارد و همچنین به تعریف زنجیره هایی هستیم که 

به تامین سنگ آهن مورد نیاز صنایع فوالدی کمک کنند و یا قیمت قراضه را برای 

صنایع فوالدی منطقی سازند. یکی از این صنایع که باید در زنجیره صنعت فوالد 

مورد توجه قرار گیرد، صنایع بازیافتی هســتند که در دنیا مرســوم بوده و تخصص 

آنها بازیافت شــناورهای عظیم و کشــتی هایی اســت که منابع عظیم برای صنایع 

فوالدی فراهم می سازند. به طور حتم در دهه های آینده باید سهم چنین صنایع 

و زنجیره هایی در صنعت فوالد دیده شود تا بتوانیم همچنان صنایع فوالدی بالنده 

ای در مزرهای کشورمان داشته باشیم.  

موفقیت هایی که زیر سایه 
مشکالت نباید فراموش شوند
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،،
گروه صنعتی ایران 
خودرو در شرایط 

سخت تحریمی، بر سر 
پیمانش با مردم ماند 
و قید و بند وابستگی 

را از دست و پای 
خود گشود تا جهش 

تولید به واقعیتی انکار 
ناپذیر تبدیل شود

سال 99 از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی، سال »جهش 
تولید« نام گرفت. بر همین اساس گروه صنعتی ایران خودرو بر خود 
فرض دانســت تا در راســتای فرمایشــات معظم له، اعتالی صنعت 
خودروی کشور و بی اثر كردن تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران، 
عزم خود را جزم  كند و جهادگونه وارد کارزار تولید و توسعه شود. 
از این رو با تالش های شــبانه روزی کارگران و صنعتگران دلســوز، 
موفــق شــد در حوزه هــای تولید، محصوالت جدید، داخلی ســازی، 
طراحی و ساخت پلتفرم، طراحی و ساخت گیربکس، ارتقای موتور 
و ... دســتاوردهای شایســته ای را بــه نمایــش بگذارد. اکنون شــعار 
»ما می توانیم«، از سوی گروه صنعتی ایران خودرو به عبارت »ما 
توانستیم« تبدیل شده تا یک بار دیگر توانمندی فرزندان این مرز 
و بوم را به رخ جهانیان بکشد؛ آن چه در پی می آید، چكیده ای از  

دستاوردهای این گروه صنعتی در سال جهش تولید است.
 ركورد شكنی آبی پوشان 

گروه صنعتی ایران خودرو در شــرایط ســخت تحریمی، بر سر 
پیمانش با مردم ماند و قید و بند وابســتگی را از دســت و پای خود 
گشــود تــا جهــش تولید بــه واقعیتی انــکار ناپذیر تبدیل شــود. این 
خودروساز بزرگ كشور، با وفاق و همدلی سازندگان زنجیره تامین، 
از مــرز تولیــد 500 هــزار دســتگاه خــودرو عبــور و هدف تولیــد را به 

صورت كامل محقق كرد.
همچنین گروه صنعتی ایران خودرو در 11 ماهه امسال،  موفق 
به افزایش ســهم هشــت درصدی از کل بازار ســواری کشــور شــد و 

عــالوه بــر آن، بیــش از 51 درصد از ســهم بازار کل کشــور در بخش 
ســواری و ســنگین را نصیــب خــود کرد. ســهم ایران خــودرو در بازار 
خودروهای ســواری در پایان 11 ماهه امســال به بیش از 55 درصد 

رسید. 
این امر در شرایطی محقق شد كه این خودروساز اول کشور، 
توانســت عــالوه بــر کم اثــر کــردن تحریم هــای ظالمانــه، بــر شــرایط 
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا فایــق آمده و با ایجــاد محیطی امن 
کاری، رونــق را در خطــوط تولیــد حفــظ کند. در ســالی كه گذشــت، 
امضــای ســه میثــاق نامــه با قطعــه ســازان داخلی با هــدف افزایش 
تیــراژ و عرضــه خــودرو بــه بــازار صورت گرفــت تا ســازندگان داخلی 
در ایــن جنــگ نابرابر اقتصــادی با همت و پشــتکار مثال زدنی خود، 
دوشــادوش  ایران خودرو در مســیر توسعه صنعت خودروی کشور 

گام بردارند.
بر مبنای سند نقشه راه محصول و پلتفرم، به منظور کاهش 
وابســتگی به منابــع تامین خارجی و تقویت برندهــای داخلی مقرر 
شد، با تداوم روند طراحی و توسعه محصوالت جدید با برند ایران 
خودرو، سهم برند پژو و سایر برندهای خارجی در سبد محصوالت 
کاهــش و ســهم محصــوالت برند ایــران خودرو طی ســال های آتی 

تا70 درصد افزایش یابد. 
از دیگــر موفقیت های بزرگ ترین خودروســاز كشــور در ســال 
جهش تولید، می توان به رشد 36 درصدی تولید ساالنه نسبت به 
دوره مشــابه ســال قبل، باوجود توقف تولید محصوالت مونتاژی، 

دستاوردهای ایران خودرو در سال جهش تولید

از داخلی سازی قطعات تا عرضه محصوالت 
جدید با  دانش ایرانی 
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،،
شرکت خدمات پس 
از فروش ایران خودرو 

در سال »جهش 
تولید« با کسب 

باالترین امتیاز در 
بین شرکت های ارایه 

دهنده خدمات پس از 
فروش خودرویی، برای 
یازدهمین سال متوالی 
مقام اول این حوزه را 
کسب کرد.این مهم 

در حالی رقم  خورد که 
خدمات پس از فروش 
ایران خودرو نه تنها در 
11 سال اخیر نسبت 

به سایرین صدرنشین 
بوده، بلکه همواره به 
نسبت سال پیشین 
خود نیز رشد قابل 
مالحظه ای را تجربه 

کرده است

عبــور از تولیــد مكانیكی روزانه دو هزار و 952 دســتگاه در آذرماه و 
تولید تجاری روزانه چهار هزار و 796 دســتگاه در همین ماه، رشــد 
65 درصدی تولید تجاری ســنگین در نیمه اســفند امســال نســبت 
بــه مدت مشــابه ســال، احیای خــط تولید اتوبوس پس از 9 ســال، 
طراحــی و توســعه كامیــون و كشــنده بــا پلتفــرم داخلــی، طراحی و 
توســعه اتوبــوس برقــی، هیبریــدی و آمبوالنس با پلتفــرم داخلی و 

نوسازی ناوگان حمل و نقل  عمومی اشاره كرد.
 توسعه محصوالت جدید

توســعه محصــوالت جدیــد بــر پایــه فنــاوری روز و نیازهــای 
مشــتریان، امــری ضــروری بــرای مانــدگاری هــر خودروســاز در بازار 
است، محصوالت ایران خودرو نه تنها در خصوص ویژگی های فنی 
و امكانات رفاهی ارتقای قابل توجهی داشته اند بلكه این خودروساز 
كشــور با طراحی و توســعه پلتفرم جدید، محصول تارا را با تكیه با 
تمركز بر خودكفایی و افزایش ساخت داخل به تولید رسانده است.
به روزرسانی و داخلی سازی بسیاری از تكنولوژی ها و امكانات 
این خودروها تا پیش از این بدون شــركای خارجی میســر نبود. در 
سال جهش تولید محصوالت دنا پالس توربوشارژ اتوماتیك، 207 
پانوراما، رانا پالس با سقف شیشه ای، سمند بهینه و تارا  به سبد 

محصوالت ایران خودرو اضافه شد.
طراحــی و توســعه محصــول جدید تارا نیــز در كارنامه عملكرد 
ایران خودرو در سال 99 به ثبت رسیده است. تارا، ستاره صنعت 
خــودروی کشــور اســت کــه اولین های بســیاری را با خــود وارد بازار 
خواهد کرد. سدان جدید ایران خودرو در زمینه امکانات تکنولوژی 
و قوای محرکه یک گام فراتر از تمامی خودروهای بومی کشور بوده 
و به دنبال کســب بیش ترین عمق داخلی ســازی در تولید اســت. 
طبــق برنامــه ریــزی های كیفی صورت گرفته، تــارا به عنوان دومین 
محصــول ایرانــی با پنج ســتاره، صدرنشــین جــدول كیفیت خواهد 
شد. با تولید تارا، طراحی و توسعه دو محصول جدید دیگر نیز در 
كالس کــراس اوور و هــاچ بــک کم مصــرف به بازار خودروی كشــور 

معرفی خواهد شد.
 توسعه قوای محركه با اتكا به دانش ایرانی 

توســعه محصــوالت ایــران خــودرو در بخــش هــای مختلــف 
پلتفرمــی از جملــه قــوای محركــه و گیربكــس، وجه تمایــز مهمی  را 
در بازار خودرو ایجاد كرده اســت. این خودروســاز همواره در مسیر 
توســعه و تكوین محصوالت حركت كرده و دســتاوردهای مهمی را 
نیز با تكیه بر توان مهندسان و تكنیسین های داخلی كسب كرده 
اســت.ایران خــودرو در ســال جهــش تولیــد دســتاوردهای نوینی از 
جنــس دانــش بینــان را در كارنامــه خود به ثبت رســاند. رونمایی از 
نخستین پیشرانه سه استوانه ایرانی و افتتاح خط تولید گیربكس 
شــش ســرعته بــا اتكا بــه توان مهندســی و طراحــی و دانش نیروی 
جوان و متخصص داخلی از جمله اقدامات توسعه ای این شركت 
اســت. با تولید خانواده موتور کم مصرف سه اســتوانه ایرانی، عالوه 
بر کاهش 25 درصدی میزان تولید گاز های گلخانه ای، صرفه جویی 
کلــی یارانه ســوخت برای شــمارگان تولیــد یک میلیــون و 200 هزار 
دســتگاهی در یک دوره پنج ســاله، حدود 684 میلیون دالر خواهد 
بود. همچنین  با تولید روزانه حدود 700 دســتگاه خودروی مجهز 
به گیربکس شــش ســرعته، ســاالنه 9 میلیون لیتر کاهش مصرف 

سوخت نصیب اقتصاد كشور خواهد شد.
 گام های استوار ایران خودرو درمسیر خودكفایی 

صنعت خودرو با بهره گیری از توان داخلی و دانش مهندسان 

ایرانی، موفق شد تا بدون تکیه بر همتایان خود در خارج از مرزهای 
کشــور، قطعات مورد نیاز را داخلی ســازی کرده و تولید محصوالت 
خود را اســتمرار بخشــد. این موفقیت موجب شــد تا عزت نفس و 
عزم صنعتگران فزونی یافته و با روحیه ای دو چندان برای دستیابی 
به موفقیت های بیش تر بکوشــند. در ســالی که گذشــت فعالیت 
هــای چشــم گیــری در مســیر خودکفایــی، كاهــش ارزبــری و تولیــد 
داخل در گروه صنعتی ایران خودرو صورت گرفته است. این گروه 
صنعتی با اتكا به ظرفیت های سازندگان داخلی توانست، كاهش 
ارزبــری بیــش از 207 میلیــون یورویــی را از مســیر افزایش ســاخت 

داخل از 98 تا بهمن ماه امسال رقم بزند.
اجرای 131 پروژه با شركت های دانش بنیان با كاهش ارزبری 
ســاالنه 150 میلیــون دالر، 21 پــروژه بــا صنایــع دفــاع بــا هــدف 33 
میلیون  یورو كاهش ارزبری، امضای 23 تفاهم نامه با صنایع هوا 
فضا و كاهش ارزبری ســاالنه 46 میلیون دالر، تعریف 153 قطعه 
پــروژه مــاده اولیــه  بــا كاهش ارزبــری 46 میلیون یــورو از جمله گام 
های این خودروساز در مسیر خودكفایی است. گروه صنعتی ایران 
خودرو كاهش ارزبری 246 میلیون یوروریی را طی سال 99 و سال 

آینده نشانه رفته است. 
 درخشش ستاره های كیفی در آسمان ایران خودرو 

كیفــی  ارزشــیابی  شــده  منتشــر  گــزارش  آخریــن  براســاس 
خودروهــای ســاخت داخــل از ســوی شــركت بازرســی كیفیــت و 
اســتاندارد ایــران، محصــول دنا پالس توربو اتوماتیك در نخســتین 
ارزیابــی خــود موفق به كســب پنج ســتاره كیفی شــد. محصول دنا 
پالس توربو نیز با سطح كیفی چهار ستاره در سبد محصوالت قرار 
گرفت. این برای نخستین بار است که یک خودرو ایرانی موفق به 
دریافت پنج ســتاره کیفی از شــرکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد 
ایران می شــود.همچنین دنا پالس توربو، پژو i207، هایما اس 7، 
سمند ، پژو 405 اس.ال.ایكس به ترتیب دارای چهار و سه ستاره 

كیفی هستند.
 فروش و خدمات پس از فروش 

شــرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو در ســال »جهش 
تولیــد« بــا کســب باالترین امتیــاز در بین شــرکت های ارایه دهنده 
خدمــات پــس از فــروش خودرویــی، بــرای یازدهمیــن ســال متوالی 
مقــام اول ایــن حوزه را کســب کرد.این مهــم در حالی رقم  خورد که 
خدمات پس از فروش ایران خودرو نه تنها در 11 سال اخیر نسبت 
به ســایرین صدرنشــین بوده، بلکه همواره به نســبت سال پیشین 
خود نیز رشد قابل مالحظه ای را تجربه کرده است. همچنین طبق 
جدیدترین نظرســنجی  بازرسی کیفیت و اســتاندارد ایران در حوزه 
خدمــات پــس از فــروش، باالتریــن امتیاز رضایت مشــتری به ایران 
خودرو رســید. شــركت ایســاكو در آذر ماه امســال با 17 نمره رشــد 
و کســب امتیاز 783، رکورد شــاخص رضایت مشــتریان را در تاریخ 
این شــركت پشــت سر گذاشت. همچنین  شركت ایران خودرو در 
حــوزه فــروش در این ســال بــرای افزایش عرضه و ایجــاد آرامش در 
بازار خودرو كارنامه خوبی را از خود بر جای گذاشــت؛ از مهم ترین 
اقدامات این خودروســاز می توان به فروش و عرضه بیش از 430 
هــزار دســتگاه خــودرو بــه بــازار، كاهــش تعهــد معــوق از 200 هــزار 
دســتگاه در ســال گذشــته به 15 هزار دســتگاه تا نیمه اسنفندماه، 
اجــرای برنامــه هــای متنــوع فــروش فوق العــاده، پیــش فــروش و 
مشــاركت درتولیــد، جایگزینــی محصــوالت قدیمی مانند پــژو 405 

بنزینی و وانت آریسان با موتور OHV-G اشاره كرد.
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،،
هدف گذاری 

صورت گرفته برای سال 
آینده، تولید دست کم 

600 هزار دستگاه 
خودروی سواری و 
وانت در کنار تولید 
بیش از هشت هزار 
خودروی تجاری و 
سنگین خواهد بود

  حوزه مالی و اقتصادی
اصــالح ســاختار مالــی بــه عنــوان یكــی از اولویــت های اساســی 
شــركت در نظر گرفته شــده اســت و اهدافی نظیر تامین نقدینگی، 
مدیریت بر منابع مالی موجود و هدایت آن به سمت تولید، افزایش 
بهــره وری و توســعه محصوالت جدیــد از ظرفیت های تولیدی ایجاد 
شــده را دنبــال مــی كند. از این رو براســاس نیازهــای موجود، اصالح 
ســاختار مالــی شــركت در دو محــور اصلــی  بهبود ســاختار ترازنامه و 
بهبود مدیریت نقدینگی تبیین  شده است.افزایش سرمایه از محل 
تجدید ارزیابی دارایی ها و خروج از ماده 141 قانون تجارت، تعریف 
35 پروژه كاهش قیمت تمام شده محصول به ارزش بیش از 2200 
میلیارد تومان، واگذاری دارایی های غیر مولد به ارزش 5800 میلیارد 
تومــان بیــش از میزان تكلیف شــده از ســوی ســتاد هماهنگی دولت 
از مهم ترین برنامه های این حوزه در ســال جاری بود. همچنین این 
شــركت بــرای حفــظ رونق در تولید، روش های متنــوع تامین مالی از 
جمله انتشار شش هزار میلیارد تومان از محل اوراق گام، 1500 هزار 

میلیارد تومان از محل انتشار اوراق مرابحه را اجرایی كرده است. 
 صادرات

گــروه صنعتــی ایــران خــودرو از جملــه بــزرگ تریــن شــرکت 
خودروســازی کشوراســت که تمامی محصوالتش قابلیت صادرات 
به اقصا نقاط دنیا، به ویژه کشورهای منطقه را داراست. در گذشته 
و پیش از تحریم ها، صادرات محصوالت متنوعی از این شرکت به 
کشورهای مختلف را شاهد بودیم. اکنون با توجه به رعایت کامل 
اســتاندارهای 85 گانــه در محصــوالت تولیــدی، ورود بــه بازارهــای 
جهانــی و امــکان رقابــت بــرای ایــن شــرکت بیش از گذشــته میســر 
اســت. بــا تمهیــدات و برنامــه های مــدون معاونــت صــادرات، برای 
سال 1400 الزامات و بسترهای مناسبی فراهم شده است که روند 

صادرات را تسهیل خواهد کرد.
 مسوولیت های اجتماعی 

مســوولیت اجتماعی ایران خودرو در حول ســه محور انســان 
سالم، جامعه سالم و محیط زیست سالم ترسیم شده است.  این 
شــركت بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم، صدهــا هــزار فرصت 
شغلی را دركشور فراهم كرده است. در این گسترده وسیع كسب 
و كار، ایمنــی و ســالمت كاركنــان و خانــواده آنان همــواره از اولویت 

های تولید بوده است.  اهدای لوازم التحریر به دانش آمزان مناطق 
محــروم، اجــرای طــرح های حمایتــی در كرونا و اهدای بیــش از 100 
هزار اقالم بهداشــتی به كادر درمان و مراكز بهداشــتی،  ارایه مجوز 
دور كاری بــه بیــش از 2500 نفر از كاركنان دارای بیماری زمینه ای، 
كاشت بیش از هزار اصله نهال در بوستان چیتگر، تهیه و ارسال 10 
هزار بســته كمك معشــیتی به زلزله زدگان شهرستان سی سخت، 
حمایــت از اشــتغال زایــی خــرد از زنــان كــم تــوان سرپرســت خانوار 
سیستان و بلوچستان با خرید بیش از 42 هزار محصول، ساخت 
و اهــدای مدرســه 12 كالســه شــهدای ایران خــودرو در روســتای الر 
زاهــدان،  تقدیــر از دانــش آمــوزان رتبه های برتر كنكور سراســری، 
اجــرای طــرح نــذر فرهنگــی كتــاب و تجهیــز كتابخانــه هــای مناطق 
روســتایی كــم برخوردار كشــور، اجرای طرح جمــع آوری در بطرهای 
پالستیكی و اهدای ویلچر به معلوالن نیازمند از مهم ترین اقدامات 

مسووالنه این خودروساز بوده است.
 ایران خودروی 1400 

هدف گــذاری صورت گرفتــه بــرای ســال آینده، تولید دســت کم 
600 هــزار دســتگاه خــودروی ســواری و وانت در کنــار تولید بیش از 
هشت هزار خودروی تجاری و سنگین خواهد بود. همچنین راهبرد 
توســعه محصوالت نیز با قوت بیش تر در دســتور کار فعالیت های 
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در ســال آینــده خواهــد بــود. از زمــره 
برنامه های این مجموعه صنعتی برای سال آینده، می توان به ارتقای 
محصــوالت قــوای محرکــه، طراحی و توســعه گیربکــس اتوماتیک و 
همکاری با شــرکت ها و نهادهای دارای پتانســیل باال جهت توسعه 
زیرســاخت ها و توانمندی های موجود اشــاره کرد. به عالوه توســعه 

پلتفرم جدید ایران خودرو در دستور كار قرار دارد.
 کالم آخر

بایــد پذیرفــت کــه زندگــی بــا همــه فــراز و نشــیب هــا و افت و 
خیزهایــش رونــدی رو بــه جلــو دارد و توقف ناپذیر اســت. از این رو 
نباید تســلیم شــرایط شــد، باید بر قلب ســیاه بحران ها تاخت و با 
تالش بی امان، ســهم خود را از بطن ســختی ها و شــداید به چنگ 
آورد. گروه صنعتی ایران خودرو سال 1400 را با همین رویکرد آغاز 
می کند و تالش خواهد کرد کارنامه درخشــان دیگری بر افتخارات 

خود بیفزاید.
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در سپهر صنعت فوالد 
ایران کمتر تجربیاتی 
گرانبها تر از آنچه 

مجتمع تولیدی فوالد 
مبارکه به آن دست 

یافته است نصیب یک 
مجموعه صنعتی شده 

است

،،
صنعت نفت ایران نیز 
تاثیرات چشمگیری از 
فوالد مبارکه بر جبین 
خود دارد.وقتی طرح 
بزرگ خط لوله گوره-

جاسک اجرایی می شد 
اگر تولیدات حاصل 
از همکاری فوالد 

مبارکه و فوالد اکسین 
نبود این پروژه عظیم 
چالشی غیر قابل حل 

را تجربه می کرد

فرزین سوادکوهی
در حالــی کــه مهــم ترین محصــوالت تولیدی مجتمع هــای فوالد 
مــی توانــد ورق هــای گــرم و ســرد و یــا تختــال باشــد و در شــرایطی که 
خودروســازان و ســازندگان لــوازم حانگــی و لولــه ســازان  و ســازندگان 
مخازن تحت فشــار و تجهیزات فلزی ســبک و ســنگین نیازمند  چنین 
محصوالتی هســتند، شــرکت فوالد مبارکه یک تنه پاســخگوی بخش 

عمده ای از صنایع پایین دستی کشور شده است.
در ســپهر صنعــت فــوالد ایران کمتر تجربیاتی گرانبهــا تر از آنچه 
مجتمــع تولیــدی فــوالد مبارکــه بــه آن دســت یافتــه اســت نصیب یک 

مجموعه صنعتی شده است.
رو ســپید بیــرون آمــدن از همــه تنگناهــای اقتصــادی و شــاخص 
ترین آن ها یعنی تحریم های ناجوانمردانه ای که طی سالیان متمادی 
پیکره صنعت فوالد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده بود ،خود نشانه 
بارزی است از مدیریتی که تحت هیچ شرایطی پا پس نکشید و تولید 
باکیفیــت را بــه رغــم همــه نامالیمات موجــود ادامه داد و ســند افتخار 

صنعت کشور را به نام خود ثبت کرد.
کنشگران تولید فوالد جهان به نیکی از مشکالت موجود در حوزه 
تولید و حضور در بازار های جهانی آگاهند.سختی تولید در کشورهایی 
کــه بــا فشــارها و محدودیت ها، روبرویی بیشــتری دارند، چالش های 

موجود در عرصه ها بین المللی را دوچندان خواهد کرد.
نبود تجهیزات و یا نیازهای الزم برای امر تولید ،کار را در مجتمع 
های عظیمی مانند فوالد مبارکه بسیار مشکل خواهد کرد.اما با همه 
این احوال تکیه بر دانش فنی  و استفاده از تخصص داخلی نیروهای 
بومی همه مرزها را در می نوردد و موانع را یکی پس از دیگری کنار می 
زند. در چنین شرایطی باورکردنی نیست که بتوان به 40 کشور جهان 
محصول صادر کرد.اما فوالد مبارکه در همین ســال گذشــته موفق به 

چنین کار شاخصی شده است.
طیف وســیع تنوع محصوالت در این مجتمع، نیازهای بســیاری 
از صنایع را برطرف می کند و اولین سود چنین اتفاقی قطع وابستگی 

کشور به محصوالت وارداتی است.

بــه طــور نمونــه مــی توان بــه نیــاز داخلی صنعت کشــور بــه ورق 
گــرم اشــاره کــرد کــه ایــران ما را ســخت بــه خود وابســته کرده بــود اما 
فــوالد مبارکــه بــا راه انــدازی پروژه نــورد گرم 2 در آینــده ،این محصول 
را به خودروســازان و صنایع دریایی و کشــتی ســازی و سازندگان لوازم 
خانگی و لوله و پروفیل و دیگر صنایعی که در پایین دست نیازمند این 
محصول هستند  تحویل خواهد داد تا گام ديگری در ثبت افتخارات 

خود برداشته باشد. 
بــر اســاس رویکردهــای فکر شــده قرار اســت شــرکتی به عظمت 
فــوالد مبارکــه کــه تولیــدی چند میلیون تنــی دارد ،حداکثــر همکاری با 
صنایع داخلی را داشــته باشــد  تا فعاالن صنایع پایین دســتی، مشکل 

های پیشین را بیش از این احساس نکنند.
چنین تفکری، آنهم در تنگناهای تحریمی کاری اســت کارســتان 
که تنها از عهده نگاه خود باورانه و مومنانه نیروهای داخلی بر می آید 

تا از این رهگذر روحیه خودکفایی نیز قوام یابد.
تکیه بر این سیاست موجب شده فوالد مبارکه اصفهان در عین 
حال، قدرتمندترین هلدینگ های صنعتی کشــور را ایجاد کند.شــاهد 
مثــال ایــن موضــوع ایجــاد چهــار هولدینگ بزرگ اســت که بــه صورت 
رسمی و با مجوزهای معتبر از نهادهای اصلی اقتصادی و مالی کشور 

شکل گرفته است. 
خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه کمترین چالشی در حوزه تامین 
منابــع مالــی خود ندارد. این مجموعه  با اعتبــار باالیی که در بازار دارد 
می تواند منابع مالی موردنیاز پروژه ها را در بازار جمع آوری و در اختیار 
دستگاه های اجرایی کشور قرار دهد و از این جهت نیز یاریگر نهادهای  

حاکمیتی باشد.
رویدادها و حوادث معمول و غیر مترقبه نیز نتوانسته مجموعه 

بزرگ فوالدی کشور را دچار سکون تاخیر و تولید کنند.
پاندمــی کرونــا که همه نقاط جهان را با بحــران مواجه کرده بود، 
صنایع کشــور ما را هم مورد تهدید جدی قرار داده بود و در این میان 

شرکت فوالد مبارکه
بخشــی از منابــع مالــی خــود را بــرای مقابلــه بــا کرونا بــه گردش 

انداخت  و از این میزان حدود 117 میلیارد توان را صرف تامین تجهیزات 
پزشــکی و بیمارســتانی کرد.اما ممتاز ترین نمره در کارنامه این  مجتمع 
بزرگ صنعتی ایران، جهش های تولید بود که در آن ارقامی خیره کننده 
به ثبت رسید.باالترین میزان تولید فوالد خام در فوالد مبارکه در حالی 
رکورد زنی های تحســین برانگیز خود را به نمایش گذاشــت که ســخت 
ترین فشــارهای تحریمی واقتصادی به صنایع کشــور تحمیل شده بود. 
رکورد ســه ســاله پس از 4 بار تحریم شکســته شد و فوالد مبارکه یکبار 

دیگر بی اثر بودن اقدامات ضد اقتصادی علیه کشور را اثبات کرد.
آمارهــا نشــان داده بــود کــه باالتریــن رکورد تولید فــوالد مبارکه در 
ســال 96 ثبــت شــده  و ایــن رکــورد از ابتــدای ســال99 تا تقریبا اواســط 
اسفندماه امسال ، با تولید 6میلیون و609 هزار تن پس از گذشت سه 

سال با وجود همه محدودیت ها شکسته شد.
فــوالد مبارکــه در 11ماهه ســال 99 موفق شــد با تولیــد6 میلیون و 
341 هزار تن فوالد خام به رشــد 9.6 درصدی نســبت به مدت مشــابه 

سال 98)5 میلیون و 784هزار تن( دست یابد.
در واقع  ثبت این رکورد در حالی به دســت آمد که محدودیت ها 

اجازه نفس کشیدن به صنایع کشورنمی داد.
صاحبنظران بر این اعتقادند که پیش بینی افزایش تولید نسبت 
به اهداف از پیش تعیین شده تا پایان سال جاری  نیز پر بیراه نیست، 
چرا که عزم جزم نیروهای کارآزموده و متخصص داخلی و توان عملیاتی 

این مجموعه قادر است چنین تولیدی را محقق کند.
همدلــی و هماهنگــی هــای مدیریتی در چارت کاری شــرکت فوالد 
مبارکه بیانگر این نکته اســت که مدیر عامل مجموعه نیزحمایتی تمام 
قد از کارکنان و ساز وکار تولید به عمل آورده است و این تولید تنها در 
ســایه چنین رویکردی امکان پذیر شــده اســت. در حقیقت کمبود مواد 

اولیه نیز نتوانسته افزایش تولید را با مشکل مواجه کند. 
متخصصــان فعــال در ایــن مجموعــه اذعان داشــته اند که کاهش 
هوشمندانه زمان تعمیرات، هماهنگی و تعامل مناسب بین واحدهای 
مختلــف تولیــد در ناحیه، اســتفاده مؤثر از واحدهای پشــتیبانی کننده، 
انجام پروژه های بهبود متعدد و استفاده مؤثر از توان پیمانکاران ناحیه 

از دیگر عوامل کسب این رکود تولید بوده است.
بازیگران تحریم کننده و در راس آنها سیاســتمندان ارشــد ایاالت 
متحده آمریکا طی سال های گذشته بطور مستقیم 4 بار این مجموعه 
را تحت ســنگین ترین فشــارهای تحریمی قرار دادند اما هرگز به هدف 
خود که همانا متوقف کردن تولید حداکثری در این مجموعه بود دست 
نیافتند.تصور بسیاری بر این است که فوالد مبارکه به عنوان تولیدکننده 
و تأمین کننــدۀ انــواع ورق شــناخته  می شــود، حــال آن کــه همانطور که 
پیــش از ایــن گفتــه شــد  حمایت از شــرکت هــای صنعتی دردســتور کار 
فوالد مبارکه قرار گرفته است  و بر این اساس مثال تامین ورق فوالدی و 
دیگر محصوالت مورد نیاز صنایع پایین دستی یکی از رسالت های اصلی 

این مجموعه تلقی می شود.
صنعت نفت ایران نیز تاثیرات چشمگیری از فوالد مبارکه بر جبین 
خــود دارد.وقتــی طرح بزرگ خط لوله گوره-جاســک اجرایی می شــد اگر 
تولیدات حاصل از همکاری فوالد مبارکه و فوالد اکسین نبود این پروژه 

عظیم چالشی غیر قابل حل را تجربه می کرد.
 فوالد مورد نیاز این طرح ، در فوالدمبارکه تولید و در اختیار فوالد 
اکسین، تولیدکنندۀ لوله و نصاب قرار گرفت و هزار کیلومتر آن محقق 
شــد تــا طــرح عظیم انتقال گوره-جاســک بــرگ زرینی در کارنامــه وزارت 

نفت باشد.
در اقدامی دیگر، فوالد مبارکه تولید اســلب 300 میلی متری را در 
دســتور کار خــود قــرار داده تــا ورق حاصــل از نورد ایــن تختال ها بتواند 
لوله های انتقال نفت از کف دریا را در داخل کشور به تولید رسانده و 

وابستگی به کشورهای خارجی را قطع کند. 
شــرکت فوالد مبارکه با مشــکالتی در حوزه یوتیلیتی نیز دســت و 
پنجــه نــرم مــی کنــد. تأمین برق و گاز در فصول مختلف ســال چالشــی 
اســت کــه مدیــران ارشــد فوالد مبارکه بــا آن روبرو هســتند  واین اتفاق 
موجب شــده 300 هزار تن از تولیدات این مجموعه از عملکرد کلی آن 
حذف شــود.در هرحال اگر مشــکالت پیش رو برطرف شود بدون تردید 
مجموعه عظیم تولید فوالد دراصفهان می تواند همچنان پرچم افتخار 

افرین صنعت فوالد شور را به اهتزار درآورد.

در سپهر صنعتی ایراندرخشش ستاره فوالد مبارکه
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تاثیرات چشمگیری از 
فوالد مبارکه بر جبین 
خود دارد.وقتی طرح 
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مبارکه و فوالد اکسین 
نبود این پروژه عظیم 
چالشی غیر قابل حل 

را تجربه می کرد

فرزین سوادکوهی
در حالــی کــه مهــم ترین محصــوالت تولیدی مجتمع هــای فوالد 
مــی توانــد ورق هــای گــرم و ســرد و یــا تختــال باشــد و در شــرایطی که 
خودروســازان و ســازندگان لــوازم حانگــی و لولــه ســازان  و ســازندگان 
مخازن تحت فشــار و تجهیزات فلزی ســبک و ســنگین نیازمند  چنین 
محصوالتی هســتند، شــرکت فوالد مبارکه یک تنه پاســخگوی بخش 

عمده ای از صنایع پایین دستی کشور شده است.
در ســپهر صنعــت فــوالد ایران کمتر تجربیاتی گرانبهــا تر از آنچه 
مجتمــع تولیــدی فــوالد مبارکــه بــه آن دســت یافتــه اســت نصیب یک 

مجموعه صنعتی شده است.
رو ســپید بیــرون آمــدن از همــه تنگناهــای اقتصــادی و شــاخص 
ترین آن ها یعنی تحریم های ناجوانمردانه ای که طی سالیان متمادی 
پیکره صنعت فوالد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده بود ،خود نشانه 
بارزی است از مدیریتی که تحت هیچ شرایطی پا پس نکشید و تولید 
باکیفیــت را بــه رغــم همــه نامالیمات موجــود ادامه داد و ســند افتخار 

صنعت کشور را به نام خود ثبت کرد.
کنشگران تولید فوالد جهان به نیکی از مشکالت موجود در حوزه 
تولید و حضور در بازار های جهانی آگاهند.سختی تولید در کشورهایی 
کــه بــا فشــارها و محدودیت ها، روبرویی بیشــتری دارند، چالش های 

موجود در عرصه ها بین المللی را دوچندان خواهد کرد.
نبود تجهیزات و یا نیازهای الزم برای امر تولید ،کار را در مجتمع 
های عظیمی مانند فوالد مبارکه بسیار مشکل خواهد کرد.اما با همه 
این احوال تکیه بر دانش فنی  و استفاده از تخصص داخلی نیروهای 
بومی همه مرزها را در می نوردد و موانع را یکی پس از دیگری کنار می 
زند. در چنین شرایطی باورکردنی نیست که بتوان به 40 کشور جهان 
محصول صادر کرد.اما فوالد مبارکه در همین ســال گذشــته موفق به 

چنین کار شاخصی شده است.
طیف وســیع تنوع محصوالت در این مجتمع، نیازهای بســیاری 
از صنایع را برطرف می کند و اولین سود چنین اتفاقی قطع وابستگی 

کشور به محصوالت وارداتی است.

بــه طــور نمونــه مــی توان بــه نیــاز داخلی صنعت کشــور بــه ورق 
گــرم اشــاره کــرد کــه ایــران ما را ســخت بــه خود وابســته کرده بــود اما 
فــوالد مبارکــه بــا راه انــدازی پروژه نــورد گرم 2 در آینــده ،این محصول 
را به خودروســازان و صنایع دریایی و کشــتی ســازی و سازندگان لوازم 
خانگی و لوله و پروفیل و دیگر صنایعی که در پایین دست نیازمند این 
محصول هستند  تحویل خواهد داد تا گام ديگری در ثبت افتخارات 

خود برداشته باشد. 
بــر اســاس رویکردهــای فکر شــده قرار اســت شــرکتی به عظمت 
فــوالد مبارکــه کــه تولیــدی چند میلیون تنــی دارد ،حداکثــر همکاری با 
صنایع داخلی را داشــته باشــد  تا فعاالن صنایع پایین دســتی، مشکل 

های پیشین را بیش از این احساس نکنند.
چنین تفکری، آنهم در تنگناهای تحریمی کاری اســت کارســتان 
که تنها از عهده نگاه خود باورانه و مومنانه نیروهای داخلی بر می آید 

تا از این رهگذر روحیه خودکفایی نیز قوام یابد.
تکیه بر این سیاست موجب شده فوالد مبارکه اصفهان در عین 
حال، قدرتمندترین هلدینگ های صنعتی کشــور را ایجاد کند.شــاهد 
مثــال ایــن موضــوع ایجــاد چهــار هولدینگ بزرگ اســت که بــه صورت 
رسمی و با مجوزهای معتبر از نهادهای اصلی اقتصادی و مالی کشور 

شکل گرفته است. 
خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه کمترین چالشی در حوزه تامین 
منابــع مالــی خود ندارد. این مجموعه  با اعتبــار باالیی که در بازار دارد 
می تواند منابع مالی موردنیاز پروژه ها را در بازار جمع آوری و در اختیار 
دستگاه های اجرایی کشور قرار دهد و از این جهت نیز یاریگر نهادهای  

حاکمیتی باشد.
رویدادها و حوادث معمول و غیر مترقبه نیز نتوانسته مجموعه 

بزرگ فوالدی کشور را دچار سکون تاخیر و تولید کنند.
پاندمــی کرونــا که همه نقاط جهان را با بحــران مواجه کرده بود، 
صنایع کشــور ما را هم مورد تهدید جدی قرار داده بود و در این میان 

شرکت فوالد مبارکه
بخشــی از منابــع مالــی خــود را بــرای مقابلــه بــا کرونا بــه گردش 

انداخت  و از این میزان حدود 117 میلیارد توان را صرف تامین تجهیزات 
پزشــکی و بیمارســتانی کرد.اما ممتاز ترین نمره در کارنامه این  مجتمع 
بزرگ صنعتی ایران، جهش های تولید بود که در آن ارقامی خیره کننده 
به ثبت رسید.باالترین میزان تولید فوالد خام در فوالد مبارکه در حالی 
رکورد زنی های تحســین برانگیز خود را به نمایش گذاشــت که ســخت 
ترین فشــارهای تحریمی واقتصادی به صنایع کشــور تحمیل شده بود. 
رکورد ســه ســاله پس از 4 بار تحریم شکســته شد و فوالد مبارکه یکبار 

دیگر بی اثر بودن اقدامات ضد اقتصادی علیه کشور را اثبات کرد.
آمارهــا نشــان داده بــود کــه باالتریــن رکورد تولید فــوالد مبارکه در 
ســال 96 ثبــت شــده  و ایــن رکــورد از ابتــدای ســال99 تا تقریبا اواســط 
اسفندماه امسال ، با تولید 6میلیون و609 هزار تن پس از گذشت سه 

سال با وجود همه محدودیت ها شکسته شد.
فــوالد مبارکــه در 11ماهه ســال 99 موفق شــد با تولیــد6 میلیون و 
341 هزار تن فوالد خام به رشــد 9.6 درصدی نســبت به مدت مشــابه 

سال 98)5 میلیون و 784هزار تن( دست یابد.
در واقع  ثبت این رکورد در حالی به دســت آمد که محدودیت ها 

اجازه نفس کشیدن به صنایع کشورنمی داد.
صاحبنظران بر این اعتقادند که پیش بینی افزایش تولید نسبت 
به اهداف از پیش تعیین شده تا پایان سال جاری  نیز پر بیراه نیست، 
چرا که عزم جزم نیروهای کارآزموده و متخصص داخلی و توان عملیاتی 

این مجموعه قادر است چنین تولیدی را محقق کند.
همدلــی و هماهنگــی هــای مدیریتی در چارت کاری شــرکت فوالد 
مبارکه بیانگر این نکته اســت که مدیر عامل مجموعه نیزحمایتی تمام 
قد از کارکنان و ساز وکار تولید به عمل آورده است و این تولید تنها در 
ســایه چنین رویکردی امکان پذیر شــده اســت. در حقیقت کمبود مواد 

اولیه نیز نتوانسته افزایش تولید را با مشکل مواجه کند. 
متخصصــان فعــال در ایــن مجموعــه اذعان داشــته اند که کاهش 
هوشمندانه زمان تعمیرات، هماهنگی و تعامل مناسب بین واحدهای 
مختلــف تولیــد در ناحیه، اســتفاده مؤثر از واحدهای پشــتیبانی کننده، 
انجام پروژه های بهبود متعدد و استفاده مؤثر از توان پیمانکاران ناحیه 

از دیگر عوامل کسب این رکود تولید بوده است.
بازیگران تحریم کننده و در راس آنها سیاســتمندان ارشــد ایاالت 
متحده آمریکا طی سال های گذشته بطور مستقیم 4 بار این مجموعه 
را تحت ســنگین ترین فشــارهای تحریمی قرار دادند اما هرگز به هدف 
خود که همانا متوقف کردن تولید حداکثری در این مجموعه بود دست 
نیافتند.تصور بسیاری بر این است که فوالد مبارکه به عنوان تولیدکننده 
و تأمین کننــدۀ انــواع ورق شــناخته  می شــود، حــال آن کــه همانطور که 
پیــش از ایــن گفتــه شــد  حمایت از شــرکت هــای صنعتی دردســتور کار 
فوالد مبارکه قرار گرفته است  و بر این اساس مثال تامین ورق فوالدی و 
دیگر محصوالت مورد نیاز صنایع پایین دستی یکی از رسالت های اصلی 

این مجموعه تلقی می شود.
صنعت نفت ایران نیز تاثیرات چشمگیری از فوالد مبارکه بر جبین 
خــود دارد.وقتــی طرح بزرگ خط لوله گوره-جاســک اجرایی می شــد اگر 
تولیدات حاصل از همکاری فوالد مبارکه و فوالد اکسین نبود این پروژه 

عظیم چالشی غیر قابل حل را تجربه می کرد.
 فوالد مورد نیاز این طرح ، در فوالدمبارکه تولید و در اختیار فوالد 
اکسین، تولیدکنندۀ لوله و نصاب قرار گرفت و هزار کیلومتر آن محقق 
شــد تــا طــرح عظیم انتقال گوره-جاســک بــرگ زرینی در کارنامــه وزارت 

نفت باشد.
در اقدامی دیگر، فوالد مبارکه تولید اســلب 300 میلی متری را در 
دســتور کار خــود قــرار داده تــا ورق حاصــل از نورد ایــن تختال ها بتواند 
لوله های انتقال نفت از کف دریا را در داخل کشور به تولید رسانده و 

وابستگی به کشورهای خارجی را قطع کند. 
شــرکت فوالد مبارکه با مشــکالتی در حوزه یوتیلیتی نیز دســت و 
پنجــه نــرم مــی کنــد. تأمین برق و گاز در فصول مختلف ســال چالشــی 
اســت کــه مدیــران ارشــد فوالد مبارکه بــا آن روبرو هســتند  واین اتفاق 
موجب شــده 300 هزار تن از تولیدات این مجموعه از عملکرد کلی آن 
حذف شــود.در هرحال اگر مشــکالت پیش رو برطرف شود بدون تردید 
مجموعه عظیم تولید فوالد دراصفهان می تواند همچنان پرچم افتخار 

افرین صنعت فوالد شور را به اهتزار درآورد.

در سپهر صنعتی ایراندرخشش ستاره فوالد مبارکه
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،،
فوالد سنگان توانست 
در 10 ماهه نخست، 
کلیه اهداف تولیدی 
در سال جهش تولید 

را محقق کند

،،
فوالد سنگان 

خوشبختانه در سال 
جاری از شرکت های 

برند در کمترین 
حوادث فردی و 
تجهیزاتی بوده و 
بی شک سازمانی 

می تواند، امید را به 
جامعه تزریق کند 

که تمامی اجزای آن 
هماهنگ و همگون 

باشند و خوشبختانه 
این شرکت با داشتن 

کارکنانی جوان و 
متخصص، آینده ای 

روشن را در افق 
توسعه صنعتی کشور، 

ترسیم خواهد کرد

مدیر عامل فوالد سنگان با اشاره به تولید بیش از 3 میلیون 
تن گندله و عبور از برنامه پیش بینی شده تولیدی اعالم کرد، فوالد 
ســنگان توانســت در 10 ماهــه نخســت، کلیــه اهــداف تولیــدی در 
سال جهش تولید را محقق کند و به عنوان تولیدکننده بخشی از 
گندله مورد نیاز شرکت فوالد مبارکه، با مدیریت اثربخش، نه تنها 
از اهــدف تولیدی پیش بینی شــده ســبقت گرفته، بلکه بــا بهره وری 
و بهره گیری از پتانســیل های منحصربفرد در فوالد ســنگان، از مرز 

تولید 3 میلیون تن گندله نیز عبور کند.
به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان، امرایی، دستیابی فوالد 
سنگان به تمامی اهداف عملیاتی و رشد فراتر از تصور 130 درصدی 
تولید گندله در ســال جاری را افتخاری بزرگ دانســت و اذعان کرد: 
رویکرد فوالد سنگان در سال جاری استفاده از تمامی ظرفیت های 
تولیــدی مبتنــی بــر بومی ســازی، ارتقــای سیســتم های نگهــداری و 
کاهــش توقفــات، مدیریــت هزینه هــا علیرغــم کمبــود مــواد اولیــه 
تولیدی در کشــور بوده اســت که با تالش و همت تمامی همکاران، 
توانستیم رشد 130 درصدی را فراتر از برنامه پیش بینی شده محقق 
کنیم و برای نخســتین بار این افتخار در تاریخ فوالد ســنگان ثبت 

شد.
مدیرعامل فوالد ســنگان با اشــاره به رشــد 6.5 درصدی تولید 
گندله در کشــور گفت: خوشــبختانه در ســال جهش تولید، شاهد 
افزایــش حجــم تولیــد گندلــه در کشــور و گذر از مــرز 61 میلیون تن 
بودیــم کــه در ایــن بیــن فوالد ســنگان به عنــوان یکــی از قطب های 

تولیــد گندله در شــرق کشــور، بــا هم افزایی، تدوین اســتراتژی های 
متناســب،  کاهش توقفات علیرغم قطعی های مکرر جریان برق و 
گاز، نقــش بســزایی در تولیــد بخشــی از گندله مورد نیــاز بزرگترین 

فوالدساز خاورمیانه داشته است.
وی گفت: این شرکت با تدوین اهداف در سال جهش تولید و 
با  ثبت رکوردهای تولید روزانه و ماهیانه، توانست رشد قابل توجه 
تولید گندله در سال 99 را ثبت کند که در مقایسه با مشابه سال 
قبل، نشان از  پیش برد هرچه بهتر اهداف ارزش افزای تولیدی و 

عملیاتی در فوالد سنگان دارد.
ایــران نویــد بخش آرامش نســبی در بــازار تولید صنعت فوالد 

جهان خواهد بود
امرایی تولید حدود 65 درصدی فوالد خاورمیانه در ایران را از 
نشــانه های توازن در بازار صنعت فوالد جهان دانســت و ابراز کرد: 
در ســال قبــل ۴5.5 میلیــون تــن فوالد در خاورمیانه تولید شــد که 
نســبت بــه ســال 2019 بــا افزایــش 2.5 درصــدی همراه بــود . ایران 
بالغ بر 65 درصد از فوالد تولید شده در خاورمیانه را تولید کرده و 
سهم این کشور در تولید فوالد در خاورمیانه نسبت به سال 2019 
با افزایش ۸ درصدی همراه بوده است. در سال 2020 میالدی 1.۸6 
میلیارد تن فوالد در دنیا تولید شــد که نســبت به ســال قبل از آن 
0.9 درصد کمتر بود و تمامی کشورهای دنیا به استثنای سه کشور 
ایران، چین و ترکیه کاهش تولید را تجربه کردند . در واقع با بیانی 
دیگر می توان گفت که این سه کشور با افزایش حجم تولید خود  
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بخشی از افت تولید دنیا را جبران و با تحقق اهداف تولیدی، توازن 
نسبی در بازار را به دوش کشیدند.

ایران وزنه ای ســنگین وگران بها در صنعت فوالد جهان اســت و 
تغییررشد تولید در سال 2020 موید این نکته  است

وی اضافــه کــرد : در ســالی کــه  غول هــای اقتصــادی در اروپــا و 
آمریــکا، در پاندومــی کوویــد 19 غــرق شــدند، ایــران توانســت رشــد 
بیش از 13 درصدی را از خود بجای گذاشته و از مرز 29 میلیون تن 
فــوالد در جهــان عبور کرده و  جایگاه دهمی اش را در رده بندی تولید 

کنندگان صنعت فوالد در جهان تثبیت کند.
مدیرعامل فوالد سنگان  با تقدیر از یکدلی و کار تیمی منسجم 
نشــات گرفتــه از فرهنــگ ســازمانی متعالــی در فوالد ســنگان گفت: 
توســعه و اعتــالی فراگیــر و همه جانبــه در فــوالد ســنگان مختص به 
جبهــه تولیــد نبــوده و خوشــبختانه در هفته هــای اخیــر افتخاراتــی 
در دیگــر حوزه هــا کســب شــده کــه تاکنــون در ایــن شــرکت ســابقه 
نداشته و در بیست و سومین سال رتبه بندی صد شرکت برتر ایران 
)IMI- 100(، که در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما در تهران 
برگزار شد، شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان، عنوان برترین واحد 
صنعتــی در »بهــره وری کل عوامــل در گروه اکتشــافات، اســتخراج و 
خدمــات جانبــی« را بــه خود اختصــاص داد.امرایی گفــت: رتبه بندی 
IMI- 100  ماننــد رتبه بندی هــای مشــابه مثــل Fortune 500  برتــری 
شرکت ها را از جنبه های خاص نشان می دهد و فوالد سنگان با تکیه 
بر توان متخصصان و عزمی راســخ در ســال جهش تولید توانســت، 
علی رغم مشــکالت حاصل از تحریم ها و شــیوع ویروس کووید 19 ، 
عظیم ترین پروژه کنسانتره ســازی شــرق کشور به ظرفیت 5 میلیون 
تــن در ســال را مــورد بهره بــرداری قــرار دهــد. وی تالش شــرکت های 
معدنی و صنعتی را در رشــد و توســعه حائز اهمیت دانســت و اظهار 

کرد: رونق و رکود در بنگاه های اقتصادی کشور، تاثیری مستقیم در 
صنایــع باالدســت و پاییــن دســت دارد و هرســاله، ســازمان مدیریت 
صنعتــی ایــران، شــرکت های برتــر در حوزه هــای مختلــف انتخاب که 
این مهم می تواند زمینه تعامل گسترده تر مدیران و سیاست گذاران 
اقتصادی کشــور با بنگاه های اقتصادی را در راســتای رشــد و توســعه 
همه جانبــه و متوازن فراهــم ســازد.  امرایــی کســب عنــوان نخســت 
فوالد ســنگان در بین صد شــرکت برتر ایران را حاصل تالش تمامی 
کارکنــان و تالشــگران در فــوالد ســنگان دانســت و اظهار کــرد: فوالد 
ســنگان خوشــبختانه در ســال جاری از شــرکت های برند در کمترین 
حوادث فردی و تجهیزاتی بوده و بی شک سازمانی می تواند، امید را 
به جامعه تزریق کند که تمامی اجزای آن هماهنگ و همگون باشند 
و خوشــبختانه ایــن شــرکت با داشــتن کارکنانی جــوان و متخصص، 
آینده ای روشن را در افق توسعه صنعتی کشور، ترسیم خواهد کرد.
وی در پایــان ضمــن اشــاره بــه دریافــت تقدیرنامــه یــک ســتاره تعالی 
ســازمانی توســط فوالد سنگان گفت:  با توجه به حضور شرکت های 
ســرآمد ایرانــی و بــا حمایــت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ایــن 
شرکت در راستای استقرار الگوی تعالی سازمانی، اجرای برنامه های 
بهبود و اثربخش و حضور فعال در فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی، 
در اولیــن ســال حضــور در ایــن ارزیابــی موفق به دریافــت تقدیرنامه 
یک ســتاره شــد.این شرکت به منظور مطابقت با سیاست  های کلی 
اقتصــاد مقاومتــی و در جهــت  نیــل بــه اهــداف تولیــدی و همچنین 
همسویی با شعار سال و فرمان رهبر فرزانه انقالب، در زمینه جهش 
تولیــد، اهــم فعالیت هــا و توجه خود را به بخش تولید معطف کرد و 
در جهت جلوگیری از خام فروشی، جایگزینی معدن به جای نفت در 
راستای همراهی با گام دوم انقالب و با هدف تکمیل زنجیره ارزش 

در تولید فوالد حرکت کرد.
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،،
فوالد سنگان توانست 
در 10 ماهه نخست، 
کلیه اهداف تولیدی 
در سال جهش تولید 

را محقق کند

،،
فوالد سنگان 

خوشبختانه در سال 
جاری از شرکت های 

برند در کمترین 
حوادث فردی و 
تجهیزاتی بوده و 
بی شک سازمانی 

می تواند، امید را به 
جامعه تزریق کند 

که تمامی اجزای آن 
هماهنگ و همگون 

باشند و خوشبختانه 
این شرکت با داشتن 

کارکنانی جوان و 
متخصص، آینده ای 

روشن را در افق 
توسعه صنعتی کشور، 

ترسیم خواهد کرد

مدیر عامل فوالد سنگان با اشاره به تولید بیش از 3 میلیون 
تن گندله و عبور از برنامه پیش بینی شده تولیدی اعالم کرد، فوالد 
ســنگان توانســت در 10 ماهــه نخســت، کلیــه اهــداف تولیــدی در 
سال جهش تولید را محقق کند و به عنوان تولیدکننده بخشی از 
گندله مورد نیاز شرکت فوالد مبارکه، با مدیریت اثربخش، نه تنها 
از اهــدف تولیدی پیش بینی شــده ســبقت گرفته، بلکه بــا بهره وری 
و بهره گیری از پتانســیل های منحصربفرد در فوالد ســنگان، از مرز 

تولید 3 میلیون تن گندله نیز عبور کند.
به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان، امرایی، دستیابی فوالد 
سنگان به تمامی اهداف عملیاتی و رشد فراتر از تصور 130 درصدی 
تولید گندله در ســال جاری را افتخاری بزرگ دانســت و اذعان کرد: 
رویکرد فوالد سنگان در سال جاری استفاده از تمامی ظرفیت های 
تولیــدی مبتنــی بــر بومی ســازی، ارتقــای سیســتم های نگهــداری و 
کاهــش توقفــات، مدیریــت هزینه هــا علیرغــم کمبــود مــواد اولیــه 
تولیدی در کشــور بوده اســت که با تالش و همت تمامی همکاران، 
توانستیم رشد 130 درصدی را فراتر از برنامه پیش بینی شده محقق 
کنیم و برای نخســتین بار این افتخار در تاریخ فوالد ســنگان ثبت 

شد.
مدیرعامل فوالد ســنگان با اشــاره به رشــد 6.5 درصدی تولید 
گندله در کشــور گفت: خوشــبختانه در ســال جهش تولید، شاهد 
افزایــش حجــم تولیــد گندلــه در کشــور و گذر از مــرز 61 میلیون تن 
بودیــم کــه در ایــن بیــن فوالد ســنگان به عنــوان یکــی از قطب های 

تولیــد گندله در شــرق کشــور، بــا هم افزایی، تدوین اســتراتژی های 
متناســب،  کاهش توقفات علیرغم قطعی های مکرر جریان برق و 
گاز، نقــش بســزایی در تولیــد بخشــی از گندله مورد نیــاز بزرگترین 

فوالدساز خاورمیانه داشته است.
وی گفت: این شرکت با تدوین اهداف در سال جهش تولید و 
با  ثبت رکوردهای تولید روزانه و ماهیانه، توانست رشد قابل توجه 
تولید گندله در سال 99 را ثبت کند که در مقایسه با مشابه سال 
قبل، نشان از  پیش برد هرچه بهتر اهداف ارزش افزای تولیدی و 

عملیاتی در فوالد سنگان دارد.
ایــران نویــد بخش آرامش نســبی در بــازار تولید صنعت فوالد 

جهان خواهد بود
امرایی تولید حدود 65 درصدی فوالد خاورمیانه در ایران را از 
نشــانه های توازن در بازار صنعت فوالد جهان دانســت و ابراز کرد: 
در ســال قبــل ۴5.5 میلیــون تــن فوالد در خاورمیانه تولید شــد که 
نســبت بــه ســال 2019 بــا افزایــش 2.5 درصــدی همراه بــود . ایران 
بالغ بر 65 درصد از فوالد تولید شده در خاورمیانه را تولید کرده و 
سهم این کشور در تولید فوالد در خاورمیانه نسبت به سال 2019 
با افزایش ۸ درصدی همراه بوده است. در سال 2020 میالدی 1.۸6 
میلیارد تن فوالد در دنیا تولید شــد که نســبت به ســال قبل از آن 
0.9 درصد کمتر بود و تمامی کشورهای دنیا به استثنای سه کشور 
ایران، چین و ترکیه کاهش تولید را تجربه کردند . در واقع با بیانی 
دیگر می توان گفت که این سه کشور با افزایش حجم تولید خود  
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بخشی از افت تولید دنیا را جبران و با تحقق اهداف تولیدی، توازن 
نسبی در بازار را به دوش کشیدند.

ایران وزنه ای ســنگین وگران بها در صنعت فوالد جهان اســت و 
تغییررشد تولید در سال 2020 موید این نکته  است

وی اضافــه کــرد : در ســالی کــه  غول هــای اقتصــادی در اروپــا و 
آمریــکا، در پاندومــی کوویــد 19 غــرق شــدند، ایــران توانســت رشــد 
بیش از 13 درصدی را از خود بجای گذاشته و از مرز 29 میلیون تن 
فــوالد در جهــان عبور کرده و  جایگاه دهمی اش را در رده بندی تولید 

کنندگان صنعت فوالد در جهان تثبیت کند.
مدیرعامل فوالد سنگان  با تقدیر از یکدلی و کار تیمی منسجم 
نشــات گرفتــه از فرهنــگ ســازمانی متعالــی در فوالد ســنگان گفت: 
توســعه و اعتــالی فراگیــر و همه جانبــه در فــوالد ســنگان مختص به 
جبهــه تولیــد نبــوده و خوشــبختانه در هفته هــای اخیــر افتخاراتــی 
در دیگــر حوزه هــا کســب شــده کــه تاکنــون در ایــن شــرکت ســابقه 
نداشته و در بیست و سومین سال رتبه بندی صد شرکت برتر ایران 
)IMI- 100(، که در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما در تهران 
برگزار شد، شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان، عنوان برترین واحد 
صنعتــی در »بهــره وری کل عوامــل در گروه اکتشــافات، اســتخراج و 
خدمــات جانبــی« را بــه خود اختصــاص داد.امرایی گفــت: رتبه بندی 
IMI- 100  ماننــد رتبه بندی هــای مشــابه مثــل Fortune 500  برتــری 
شرکت ها را از جنبه های خاص نشان می دهد و فوالد سنگان با تکیه 
بر توان متخصصان و عزمی راســخ در ســال جهش تولید توانســت، 
علی رغم مشــکالت حاصل از تحریم ها و شــیوع ویروس کووید 19 ، 
عظیم ترین پروژه کنسانتره ســازی شــرق کشور به ظرفیت 5 میلیون 
تــن در ســال را مــورد بهره بــرداری قــرار دهــد. وی تالش شــرکت های 
معدنی و صنعتی را در رشــد و توســعه حائز اهمیت دانســت و اظهار 

کرد: رونق و رکود در بنگاه های اقتصادی کشور، تاثیری مستقیم در 
صنایــع باالدســت و پاییــن دســت دارد و هرســاله، ســازمان مدیریت 
صنعتــی ایــران، شــرکت های برتــر در حوزه هــای مختلــف انتخاب که 
این مهم می تواند زمینه تعامل گسترده تر مدیران و سیاست گذاران 
اقتصادی کشــور با بنگاه های اقتصادی را در راســتای رشــد و توســعه 
همه جانبــه و متوازن فراهــم ســازد.  امرایــی کســب عنــوان نخســت 
فوالد ســنگان در بین صد شــرکت برتر ایران را حاصل تالش تمامی 
کارکنــان و تالشــگران در فــوالد ســنگان دانســت و اظهار کــرد: فوالد 
ســنگان خوشــبختانه در ســال جاری از شــرکت های برند در کمترین 
حوادث فردی و تجهیزاتی بوده و بی شک سازمانی می تواند، امید را 
به جامعه تزریق کند که تمامی اجزای آن هماهنگ و همگون باشند 
و خوشــبختانه ایــن شــرکت با داشــتن کارکنانی جــوان و متخصص، 
آینده ای روشن را در افق توسعه صنعتی کشور، ترسیم خواهد کرد.
وی در پایــان ضمــن اشــاره بــه دریافــت تقدیرنامــه یــک ســتاره تعالی 
ســازمانی توســط فوالد سنگان گفت:  با توجه به حضور شرکت های 
ســرآمد ایرانــی و بــا حمایــت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ایــن 
شرکت در راستای استقرار الگوی تعالی سازمانی، اجرای برنامه های 
بهبود و اثربخش و حضور فعال در فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی، 
در اولیــن ســال حضــور در ایــن ارزیابــی موفق به دریافــت تقدیرنامه 
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زینب غضنفری

عــرش گســتر در ســال 1379 بــا مأموریت مدیریت 

زنجیــره تأمیــن و تولیــد در صنعــت الکترونیــک ایــران 

تأســیس شــد. فعالیــت ایــن شــرکت طراحــی، تأمیــن و 

تولید ســاب سیســتم های پیشــرفته الکترونیک اســت، 

بــه ایــن معنــا کــه شــرکت عــرش گســتر هــر یــک از این 

مراحل را به عنوان بازوی اجرایی تولیدکنندگان صنعت 

الکترونیک انجام میدهد.

در ارتباط با فعالیت شرکت تجارت الکترونیک عرش 

گستر با نسیم توکل، رئیس هیات مدیره این شرکت که 

عضــو اتــاق بازرگانی تهران نیز هســت گفت وگو کرده ایم 

که در ادامه می خوانید: 

گســترده فعالیــت شــرکت عــرش گســتر در حــوزه 

الکترونیک چیست؟

اهــم فعالیت های شــرکت تجــارت الکترونیک عرش 

گستر به شرح زیر است:

تولیــد بردهــای مدارچاپــی 2 تــا ۵۰ الیــه )بــا انــواع 

IPC متریال( منطبق باالزامات استانداردهای بین المللی

مونتاژمدارچاپی PCB، طراحی مدارات الکترونیکی

قابلیت مهندســی معکوس کلیــه بردهای مدارچاپی 

و مونتاژشــده، اجــرای پروژه هــای مختلــف الکترونیکــی 

 PCB ،غربالگری قطعات الکترونیکی و آنالیز خرابی قطعه

و PCBA فعالیت هــای بازرســی شــامل برنامه نویســی، 

آزمــون کارکــرد، بازرســی بصــری، تســت اشــعه ایکــس، 

جداسازی کپسول، تست لحیم  پذیری و… .

شــرکت عرش گســتر طی 2۰ سال فعالیت خود چه 

خدمات مهمی را به شــرکت های صنعتی و فن آور ارائه 

داده است؟

کار مهمــی کــه ما بــرای صنعت الکترونیک کشــور به 

عنوان بازوی اجرایی انجام دادیم همکاری با تولیدکنندگان 

حوزه الکترونیک در بخش تحقیق و توسعه بوده است. 

در حوزه تجهیزات پزشکی، صنعت مخابرات، آسانسور، 

اتوماســیون صنعتــی، الکترونیــک خــودرو و... و تمامــی 

قسمت هایی که ساب سیستم الکترونیک وجود دارد در 

به دســت آوردن فناوری و اطالعات به وســیله تحقیق و 

توسعه همکاری کرده ایم.

نسیم توکل رئیس هیات مدیره شرکت عرش گستر:

اگر وضع همین شکل ادامه پیدا کند، بحران 
نقدینگی در کشور جدی تر خواهد شد

 زنجیره تامین در صنعت الکترونیک ایران، خدمات تخصصی فنی مهندسی در زمینه تحقیق و توسعه، 

مهندســی معکــوس، طراحــی، ســاخت و سفارشی ســازی ســاب سیســتم هــای الکترونیک، تامیــن بردهای 

مدارچاپی، قطعات الکترونیک، مونتاژ، غربالگری و آزمون قطعات در این 2 دهه چگونه به صنعت و جهش 

تولید در کشور کمک کرده است؟

خدمات تخصصی شرکت عرش گستر به صنعت کشور در زمینه زنجیره تأمین شامل: طراحی مهندس، 

مهندســی معکوس، تحقیق و توســعه و به روزرســانی ساب سیســتم های الکترونیک براساس فناوری های 

روز، تأمین قطعات الکترونیک و بردهای مدارچاپی به خصوص قطعات الکترونیک اورجینال )با اصالت( و 

غربالگری و تشخیص هویت قطعات بوده است. همچنین در بحث مونتاژ سیستم های های تک الکترونیک 

فعالیت کردیم و در نهایت این خدمات را به صورت OEM و ODM به شرکت های محترم ارائه کردیم. 

 حضور در نمایشــگاه هایی مانند تلکام و ... چه تاثیری در بازارســازی برای فعالیت هر چه بیشــتر این 

شرکت داشته است؟

باید گفت رویدادهایی مثل برگزاری نمایشگاهها به افزایش فروش کمک نمی کنند و هیچ کس نمی تواند 

بگوید در نمایشگاهی شرکت کرده و علیرغم تالش و فعالیت تیم پشتیبانی و فروش، از طریق کانال ها و 

رویه های مرسوم بازاریابی با بازدیدکنندگان ارتباط برقرار کرده  و به افزایش فروش منجر شده است.  عمدتاً 

اهداف شرکت ها برای حضور در نمایشگاه ها توسعه و ماندگاری برند و آشنایی دیگران با خدمات شرکت 

اســت. نهایتاً اینکه حضور در نمایشــگاه ها در توســعه برند شرکت نقش موثری داشته است. در نمایشگاه 

تلکام 99 نسبت به سال های گذشته تعداد شرکت کنندگان کمتر بود و سالن های برگزاری کمتر شده بود. 

در واقع یک ســالن اصلی بود و بازدیدکنندگان هم بخاطر شــرایط خاص شــیوع ویروس کرونا کمتر بودند. 

بیشتر بازدیدکنندگان با دعوت نامه آمده بودند و از سوی دیگر، تبلیغات گسترده ای هم برای حضور در این 

رویداد صورت نگرفته بود. با این حال، افراد موثر حضور داشتند و در حاشیه نمایشگاه جلسات B2B بین 

شرکت های مختلف برگزار شد که این نشست ها و هم اندیشی ها در بازارسازی تاثیر فراوانی خواهد داشت.

بــا ایــن همــه، بــه نظر می رســد در ســال آینده اگر وضع کشــور به همین شــکل ادامه پیدا کنــد، بحران 

نقدینگی در کشور جدی تر خواهد شد. چون کارفرمای اصلی در صنعت الکترونیک ایران دولت است و اگر 

دولت نتواند چرخه نقدینگی را مدیریت کند و نقدینگی را به چرخه دارایی ها وارد نکند با وجود کار داشتن و 

فعالیت، شرکت ها زمین می خورند و بحران نقدینگی پیدا می کنند. پس باید به سوی تسهیالت گران قیمت 

یا راهکارهای دیگری بروند. صنعت الکترونیک رو به پیشرفت است چون گروه های بسیاری در حال حرکت 

به سمت تولید هستند.
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 صبانور پروژه یک میلیون تنی تولید کنسانتره 
سنگ آهن در منطقه قروه کردستان احداث می کند ،،

شرکت توسعه معدنی 
و صنعتی صبانور 

درصدد احداث پروژه 
جدید یک میلیون 

تنی تولید کنسانتره 
سنگ آهن در منطقه 
قروه کردستان است

شــرکت توســعه معدنــی و صنعتــی صبانور درصــدد احــداث پروژه 
جدیــد یــک میلیــون تنــی تولیــد کنســانتره ســنگ آهن در منطقــه قــروه 

کردستان است.
مهنــدس محمــد کالنتــری، مدیرعامــل شــرکت توســعه معدنــی و 
صنعتــی صبانــور در گفت وگــو بــا روز نامه عصر اقتصاد  بــا اعالم این خبر 
به تشــریح دیگر فعالیت های این شــرکت پرداخت و گفت: این پروژه که 
در مرحلــه انتخــاب زمیــن، تامیــن آب و بــرق و گاز و دیگر زیرســاخت های 
مورد نیاز اســت، قادر خواهد بود که با تالش متخصصان و کارکنان این 
مجموعــه خــوراک دیگــر واحدها را در کنار معدن گاللی تامین کند، ضمن 
آن که در حال احداث کارخانه تولید گندله در بیجار نیز هســت. کارخانه 
گندله سازی یک میلیون تنی این شرکت در استان کردستان با سرمایه ای 

معادل 18 میلیون دالر  ) 500 میلیارد تومان( احداث خواهد شد.
مدیرعامل صبانور میزان ســود ناخالص پارســال این شــرکت را 460 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این میزان سود امسال به 1700 میلیارد 
تومان می رسد که هزار میلیارد تومان آن سود عملیاتی و مابقی ناشی از 
فروش سهام )ومعادن( است. به عبارت ساده تر، شرکت صبانور نسبت 

به پارسال بیش از سه برابر افزایش یافته است.
کالنتــری هم چنیــن تولیــدات ایــن شــرکت را یــادآور شــد و بــا تاکید 
بر این که میزان تولیدات امســال نســبت به پارســال به طور چشــمگیری 
افزایش داشته، تصریح کرد که میزان تولید کنسانتره این شرکت تا پایان 
ســال به یک میلیون و 400 هزار تن می رســد که نســبت به پارسال نشان 
از رشــد حــدود 20 درصــدی دارد. هم چنین مقرر شــده اســت کــه تا پایان 
ســال دو میلیون و 100 هزار تن ســنگ آهن دانه بندی تولید شــود که این 
نیــز بــا توجه بــه تولید یک میلیون و 640 هزار تنی پارســال نشــان دهنده 
رشــد 20 درصــدی اســت.وی در خصــوص تولیــد گندلــه نیــز اظهــار کــرد: 
شــرکت صبانــور در ســال گذشــته موفــق بــه تولیــد 470 هــزار تــن گندلــه 
شــد کــه پیش بینی می شــود ایــن میزان تا پایان امســال بــه 500 هزار تن 
)معــادل 6 درصــد رشــد( برســد.مدیرعامل صبانــور دلیل افزایــش تولید را 
نتیجه تالش همکاران خود، سرمایه گذاری های گسترده و افزایش قیمت 
جهانی سنگ آهن عنوان کرد و گفت: روند رشد تولید، افزایش درآمدها 
و ساخت کارخانه های متعدد در منطقه می تواند اخبار بسیار خوشایندی 

برای سهامداران محسوب شود.
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،،
وزارت صمت که متولی 
اصلی در بحث صنعت 

سیمان است بدون 
مشورت باانجمن 
تصمیم خاصی در 

مورد صنعت سیمان 
نمیگیرد

صنعت ســیمان در ســالهای اخیر و همزمان با تحریم ها توانســته 
اســت به عنوان یکی از منافذ درآمدی برای اقتصاد ایران جهت کســب 
درآمدهای ارزی عمل کند و همچنین به رغم مشکالت فراوان توانسته 
است همچنان به عنوان یکی از صنایع استراتژیک در عرصه توسعه زیر 
ساخت ها و تداوم اشتغال نقش به سزایی ایفا کند. برای اطالع بیستر 
از چالــش هــا و عملکردهــای ایــن صنعــت حیاتی گفتگویی بــا عبدالرضا 
شیخان دبیر انجمن کارفرمایی صنعت سیمان اجام داده ایم که مشروح 
آن در ادامه تقدیم شــما می شــود. مهندس شــیخان معتقد اســت در 
شــرایط تحریمــی فعلــی با اصالح منطقــی قیمت ها در بــازار داخلی می 
تــوان بــه ارز آوری بیشــتر صنعــت ســیمان در بازارهای صادراتی دســت 

پیدا کرد.
 در سال 99صنعت سیمان به دلیل توقف پروژه های عمرانی 
)در اثر کرونا(، مشکالت صادراتی با چالش های جدی مواجه شد،آیا 

در سال 1400 هم شاهد تداوم این چالش ها خواهیم بود؟
۹۸ سال به نسبت خوبی برای صنعت سیمان بود. اما در۹۹ سال، 
فــراز و نشــیب هــای فراوانــی برای صنعت ســیمان رقم خورد. ســال ۹۸ 
صنعت سیمان تقریبا از رکود خارج شد،در آستانه شکوفایی تولید قرار 
گرفت، قیمت های ســیمان در ســال ۹۸به واقعی شدن نزدیک شد. اما 
در ســال ۹۹ علیرغــم قــول هایــی کــه وزارت صمــت در ارتبــاط با تعدیل 
قیمت سیمان داد، این اتفاق رخ نداد و تعدیل  نا کافی قیمت در تیرماه 
۹۹ صورت گرفت واین  اولین چالش صنعت سیمان در سال جاری بود.

مــا در ســال ۹۸ تــورم  حــدود 45 درصــدی داشــتیم؛ امــا افزایــش 
نرخــی کــه به صنعت ســیمان در تیرماه دادند حــدود 2۰درصد بودو این  
بزرگترین چالش صنعت سیمان بود. انتظار صنعت و بازاراین بود قیمت 

ها به نحو بهتری اصالح شود، که متاسفانه این اتفاق رقم نخورد. ولی 
علیرغم اینکه پروژه های عمرانی متوقف شده بود و یا کمرنگ تر شده 
بود اتفاق خوبی که افتاد این بود که به دلیل ارزانی قیمت سیمان الگوی 
مصرف ســیمان عوض شــد. یعنی اصوال این قیمت پایین باعث شد که 
خیلی از سازندگان ساختمان  و ابنیه به سمت استفاده بیشتر از سیمان 
حرکت کنند و حتی به جای اسکلت فلزی و بلوک های سفالی از سازه 
های بتونی و بلوک های سیمانی استفاده شد و کمرنگ شدن تقاضای 
ســیمان در پــروژه هــای عمرانــی از ســمت ابنیــه شــهری جبــران و باعث 
استفاده بیشتر از سیمان شد.مطلب دوم افزایش بسیار زیاد کرایه های 
حمل بود، که امکان جا به جایی سیمان را از تولید کنندگان سلب کرد. 
این رشــد در کرایه حمل باعث شــده دیگراز مناطق پر تولید ســیمان به 
مناطق پر مصرف حرکت سیمان نداشته باشیم. در نتیجه شرکتها در هر 
منطقه ای که فعالیت میکردند با توجه به افزایش درخواســت ســیمان 
برای ســازه ها و ابنیه همان منطقه، تخفیف ســنواتی و سوبســیدهای 
حمل راحذف کردند و این موجب رونق نســبی در صنعت ســیمان شــد 
و صنعت ســیمان توانســت چالــش افزایش هزینه حمــل و عدم اصالح 

مناسب قیمت ها را از این طریق برطرف کند.
چالش دیگر، قطع گاز در زمستان بود که امسال اجازه داده نشد 
بــا نــرخ یارانــه ایی ذخیره ســازی صورت گیرد و بعد بــا تصویب نرخ 3۰۰ 
تومانــی بــرای هــر لیتــر مازوت که بــا کرایه حمل بــه 4۰۰ تــا 45۰ تومان 
رسید، دوباره این صنعت را دچار چالش شدید کردند.با قطع گاز، فشار 
زیــادی بــه نــاوگان حمل مــازوت تحمیل شــد و کارخانجات بــرای تامین 
سوخت دچار مشکل شدند. البته این چالش هم با همت کارشناسان و 
مدیران صنعت برطرف شد؛ ولی چالش بعدی قطع برق بود که موجب 

بهبود قیمتهای صادراتی سیمان
 با اصالح قیمت های داخلی ممکن است

شــد نتوانیــم کلینکــر را تولیــد و در بــازار عرضــه کنیم. زیــرا قطع برق باعث توقف آســیاب های 
سیمانی و حتی کوره ها شد. بعداز برطرف شدن این مشکل، اتفاق بعدی که رخ داد و طبیعی 
بود، کمبود سیمان در کشور بود. کمبودی با کاهش تولید در اثر چالش های پیش گفته رقم 
خورده بود، موجب تفاوت قیمت چشم گیر درب کارخانه با قیمت بازار شد. البته باید تاکید 
کنم که خوشــبختانه در این روزهای پایانی ســال تعادلی نســبی در بازار برقرار شــده است. در 
بحث صادرات سیمان بهترین سال صنعت سیمان همان سال ۹۸ بود که در حدود ۱۷ میلیون 
تن صادرات کلینکر و سیمان انجام گرفت. ولی در سال جاری تنها حدود ۷درصد تولید سیمان 
صادرشد که نسبت به سال گذشته کاهشی بود. ولی حدود دوازده و نیم درصد کلینکرتولیدی 
،صادرات کلینکر داشــتیم که با ســال گذشــته همخوانی دارد؛ اما در مجموع صادرات افزایش 

پیدا نکرد. 
اما در موضوع صادرات نکته مثبت این بود که در سال ۹۹ نسبت به سال۹۸ شرکت ها 
توانســتند به صورت مناســبتری مشــکالت نقل و انتقال ارز را حل کنند؛ ولی در بحث حمل، 
هزینه ما بســیار افزایش یافته که در نتیجه میتوان گفت صادرات ســیمان و کلینکر از رقابت 
پذیری خارج شــده که ضرورت دارد با همت همکارانمان با توجه به شــرایط موجود و افزایش 
قیمت ارز در داخل کشــوربتوانیم ســطوح قیمت مناســبتری برای صادرات دســت پیدا کنیم. 
اما چالشــی که همچنان وجود دارداین هســت که قیمت داخلی ســیمان پایین اســت و چون 
قیمت داخلی پایین اســت در نتیجه قیمت ســیمان صادراتی در مقایســه با قیمت ســیمان در 
داخل کشور مقرون به صرفه تر است .صادرات هم ارز آوری دارد و هم باعث افزایش سود کا 
خانجات می شود؛ ولی اگر سیمان قیمتش منطقی شود قطعا تاثیرمستقیم بر قیمت صادرات 

میگذارد. و شاهد افزایش نرخهای صادراتی خواهیم بود.
باتوجــه بــه اینکــه در دنیــا قیمت صادراتــی باالتر از قیمت های ما اســت و در منطقه هم 
قیمت سیمان حدود  55تا ۶۰دالر است که ما به دلیل رقابت های موجود از آن بی بهره ایم 
در رابطه با فروش ســیمان صادراتی ما همیشــه توصیه می کنیم که رابطه منطقی بین قیمت 
داخلی و صادراتی پایه بر قرار شــود تا بازار به تعادل برســد. اگر قیمت داخلی منطقی باشــد 
قیمت های صادراتی هم به صورت خودکار بهبود پیدا می کند؛ به این دلیل که اکثر صادرات ما 
به کشورهای عراق- افغانستان و حوزه CIS توسط دالالن انجام میشود و این دالالن با توجه 

به قیمت های داخلی، خریدارسیمان ما هستند.
خوشــبختانه با فعال شــدن کارگروهای صادراتی در شــرق کشــور و جنوب کشــور باعث 
ایجاد تعادل در قیمت صادراتی  شــده اســت در ســال ۱4۰۰ بســیار خوشــبین هســتیم که این 
مشکالت که در سال ۹۹ داشتیم به حداقل برسد اولین تالش ما این است که قیمت منطقی 
شود دوما از ابتدای سال اعمال شود و ضمن اینکه در سال گذشته از قطع گاز و برق و مازوت 
بسیار ضربه خوردیم لذا برای برون رفت از این مشکل پیشنهاد کردیم توافقنامه ای سه جانبه 
بیــن وزارت صمــت و وزارت نفــت و انجمــن انجــام گــردد مبنــی براینکــه اجــازه دهنــد از ابتدای 
تابستان که نیاز به مازوت کم می باشد و قطع گاز نداریم بتوانیم با نرخ قیمت گاز مازوت را 
ذخیره کنیم و در زمان نیاز با نظر مدیریت پخش فراورده های نفتی پلمپ مخازن باز شود و 
از ذخایر مازوت استفاده کنیم و پیشنهادی به وزارت نفت دادیم که برنامه ریزی شده کوره ها 
را متوقف کنیم و در مقابل وزارت نفت نیز مبالغی را برای تشویق تولیدکنندگان لحاظ نماید تا 

در سراسر کشور بتوانیم فشار کمتری به مصرف گاز خانگی وارد کنیم
  تشــکیل انجمن کارفرمایی صنعت ســیمان در طرح مشــکالت ورفع انها چه ســهمی 

داشته است؟
 خوشبختانه انجمن صنعت سیمان تشکلی مهم و تاثیر گذار، چه در بخش داخل صنعت 
و چــه بخــش بیــرون صنعــت بــوده اســت. دلیــل این امر هــم حضور موثــر و همراهــی مدیران 
هلدینگها و نمایندگان بخش خصوصی در ترکیب ۹ نفره اعضای هیات مدیره انجمن اســت . 
ســهمی که این مدیران در صنعت ســیمان نمایندگی و هدایت می کنند باالی ۷5درصد اســت 
بنابراین تصمیماتی که در انجمن گرفته می شــود برای اهالی خود صنعت قابل اجراســت و به  
تصمیمات احترام میگذارد.دوم اینکه انسجام مدیران این صنعت باعث شده در بیرون از خود 
صنعت هم دید مثبتی به انجمن داشــته باشــند. تالش شــده گزارش ها، آمارها و ارقامی که 
دولت و وزارت صمت به آن نیاز دارد، توسط  انجمن با راه اندازی سامانه اطالعاتی جمع آوری 
شود و به روز آمار و ارقامی ارایه شود که قابل استفاده و قابل استناداست. آمارهای صادقانه 
منعکس شده در گزارش های انجمن در کنار همکاری خوبی که انجمن با مرکز پژوهش های 
مجلس و ســایر ارگان ها داشــته تا از این طریق تهیه گزارشــات آسیب شناسی صنعتی و سایر 
مســائلی کــه بــرای صنعــت ســیمان پیش می آید بــه طور کامــل وجه علمی و عملیاتی داشــته 
باشد باعث شده تا جایگاه مدیریتی انجمن در میان نهادهای سیاست گذار و تصمیم ساز نیز 

تثبیت شــود. کار دیگری که انجمن همواره انجام داده اســت هشــدارهایی اســت که در زمان 
مناســب به مســئولین امر داده و چالش ها را از قبل پیش بینی کرده واعالم کرده اســت. در 
بحث قیمت گذاری هم تالش کردیم از طریق راهکارهای درست این قیمت گذاری به بهترین 
نحو به سمت قیمت گذاری منطقی پیش ببریم.توانسته ایم الگوهایی برای تعیین قیمت به 
وزارت صمت پیشــنهاد بدهیم که در چالش هایی که برای صنعت رخ می دهد فشــار کمتری 
به کارخانجات وارد شود.خوشبختانه مکاتبات انجمن رابه عنوان مرجع قبول کرده اندکه این 
خود برای انجمن حسن است و در ارزیابی انجمن صنعت سیمان را می توانیم یکی از تشکل 

های موفق بنامیم.
  آیــا مســئوالن دولتــی انچنــان کــه باید متوجه جایــگاه این تشــکل ازنظر تخصصی 

بوده اند؟
وزارت صمــت کــه متولــی اصلی در بحث صنعت ســیمان اســت بدون مشــورت باانجمن 
تصمیم خاصی در مورد صنعت سیمان نمیگیرد و بهترین اطالعاتی که در گزارشات وزارتخانه 
ای ارائه میدهند اکثر گزارشاتی است که انجمن در اختیار وزارتخانه گذاشته است و معتقدند 
امار و اطالعات ما قابل استناد است و به آن میتوانیم افتخار کنیم که مرجعیت آمارهای انجمن  

در وزارتخانه قابل تایید است.
  آیا چشــم انداز مثبتی پیش روی بازارهای منطقه ای وصادراتی صنعت ســیمان در 
سال آینده وجود دارد،آیا به دلیل اهمال کارصورت گرفته این بازارهای،ازدست رفته تلقی 

می شود؟
بازارهای صادراتی ما بازار های منطقه هســتند مثال عراق مصرف کننده کلینکر ماســت 
چون کلینکر ما دارای استاندارد و قیمت مناسبی است بنابراین بازار ما تغییری نخواهد کرد در 
حوزه  cisما سال هاست همین روال صادرات را درحوزه  خلیج فارس و افغانستان  داریم طرف 

مقابل علیرغم چالش ها و افزایش هزینه حمل،  قیمت ها را مناسب کرده است.
 ما تا زمانی که سیمان و کلینکر با کیفیت تولید می کنیم و تا زمانی که قیمتمان به همین 
صورت است نسبت به منطقه قیمت پایین تری داریم پس کاالیی را تولید می کنیم که قیمت و 
کیفیت مناسبی دارد، البته   کشش قیمتی در بازارهای  مختلف فرق میکند، با بررسی اجمالی 
که انجام دادیم شــرکت توســعه صادرات صنعت ســیمان که انجمن باعث و بانی تشــکیل آن 
است  وبازارهای مختلف را رصد میکند، خوشبختانه امکان افزایش نرخ های سیمان در بازار 
های هدف وجود دارد. منتهی بخش قیمت گذاری میتواند تاثیر گذار باشد و میتوان گفت که 
نقطه بهینه صادراتی رامیتوانیم در هر بازاری دریابیم و دقیقا اعالم کنیم به کارخانجات سیمان 

که میتوانند با استفاده ازاین نقطه بهینه قیمت واقعی را بدهند.
ضمن اینکه قیمت پایه صادراتی مطرح بوده که  بتوانیم براساس پایه صادراتی مبادالت 
ارزی را برطــرف کنیــم مــا ســال گذشــته توانســتیم بــرای حفظ منافع کشــور پایه صادراتــی را با 
هماهنگی گمرک کشــور ، افزایش دهیم که باعث ارز آوری  بیشــتر این صنعت شــد و بســیار 

موثر هم بود که سیمان و کلینکر ارزان صادر نشود
  آیــا راهــکاری بــرای حــذف شــبکه داللــی وکاهــش فاصلــه قیمتــی میان تولیــد کننده 

ومصرف کننده وجود دارد؟
وقتی قیمت دســتوری باشــد ولی قیمت باالتر می رود پذیرش بازار باشــد این معضل 
وجــود دارد کــه واســطه هــا از این موقعیت اســتفاده کنند و باعث تکرار اتفاقی می شــودکه 
چندســال گذشــته واســطه ها  را وارد صنعت ســیمان کرد.  تا قبل از ســال۹۱ به این صورت 
دالل بازی درصنعت ســیمان نداشــتیم ،در ســالهای ۹2 به بعد) تا اواســط ســال ۹۸( بدلیل 
رکــود ســاخت وســاز در کشــور کارخانجــات ناچــار بــه اســتفاده از حــدود ۶5 تــا ۷۰ در صــد 
ظرفیت شدند و برای حفظ روند تولید و اشتغال از یک طرف و عدم تمایل خریداران واقعی 
) مصالــح فروشــان- صنایــع ســیمان بــر و ...( از طــرف دیگــر موجب شــد تا کارخانجــات برای 
فــروش محصــوالت خــود و پرداخــت هزینه های سرســام آور تولید – تخفیفهایی را از جمله 
سوبســید حمل در نظر بگیرند و علیرغم این امتیارات متاســفانه خریداران واقعی ســیمان 
برای  مشکالت مالیاتی که داشته مستقیم وارد خرید سیمان نشدند و نیاز شان را از طریق 
دالالن تامیــن مــی کردنــد کــه در حقیقــت یکــی از معضــالت دالالن در این صنعــت از همین 

موضــوع بــود کــه امید اســت در ســال ۱4۰۰ با تغییر 
رویکــرد وزارت صمــت بــرای قیمت گذاری ســیمان و 
یا آزاد شــدن قیمت سیمان و کاهش شکاف قیمت 
بین درب کارخانه و مصرف کننده شــاهد تعادل در 
 بازار و حذف واسطه های غیر ضرور در این صنعت 

باشیم.
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،،
وزارت صمت که متولی 
اصلی در بحث صنعت 

سیمان است بدون 
مشورت باانجمن 
تصمیم خاصی در 

مورد صنعت سیمان 
نمیگیرد

صنعت ســیمان در ســالهای اخیر و همزمان با تحریم ها توانســته 
اســت به عنوان یکی از منافذ درآمدی برای اقتصاد ایران جهت کســب 
درآمدهای ارزی عمل کند و همچنین به رغم مشکالت فراوان توانسته 
است همچنان به عنوان یکی از صنایع استراتژیک در عرصه توسعه زیر 
ساخت ها و تداوم اشتغال نقش به سزایی ایفا کند. برای اطالع بیستر 
از چالــش هــا و عملکردهــای ایــن صنعــت حیاتی گفتگویی بــا عبدالرضا 
شیخان دبیر انجمن کارفرمایی صنعت سیمان اجام داده ایم که مشروح 
آن در ادامه تقدیم شــما می شــود. مهندس شــیخان معتقد اســت در 
شــرایط تحریمــی فعلــی با اصالح منطقــی قیمت ها در بــازار داخلی می 
تــوان بــه ارز آوری بیشــتر صنعــت ســیمان در بازارهای صادراتی دســت 

پیدا کرد.
 در سال 99صنعت سیمان به دلیل توقف پروژه های عمرانی 
)در اثر کرونا(، مشکالت صادراتی با چالش های جدی مواجه شد،آیا 

در سال 1400 هم شاهد تداوم این چالش ها خواهیم بود؟
۹۸ سال به نسبت خوبی برای صنعت سیمان بود. اما در۹۹ سال، 
فــراز و نشــیب هــای فراوانــی برای صنعت ســیمان رقم خورد. ســال ۹۸ 
صنعت سیمان تقریبا از رکود خارج شد،در آستانه شکوفایی تولید قرار 
گرفت، قیمت های ســیمان در ســال ۹۸به واقعی شدن نزدیک شد. اما 
در ســال ۹۹ علیرغــم قــول هایــی کــه وزارت صمــت در ارتبــاط با تعدیل 
قیمت سیمان داد، این اتفاق رخ نداد و تعدیل  نا کافی قیمت در تیرماه 
۹۹ صورت گرفت واین  اولین چالش صنعت سیمان در سال جاری بود.

مــا در ســال ۹۸ تــورم  حــدود 45 درصــدی داشــتیم؛ امــا افزایــش 
نرخــی کــه به صنعت ســیمان در تیرماه دادند حــدود 2۰درصد بودو این  
بزرگترین چالش صنعت سیمان بود. انتظار صنعت و بازاراین بود قیمت 

ها به نحو بهتری اصالح شود، که متاسفانه این اتفاق رقم نخورد. ولی 
علیرغم اینکه پروژه های عمرانی متوقف شده بود و یا کمرنگ تر شده 
بود اتفاق خوبی که افتاد این بود که به دلیل ارزانی قیمت سیمان الگوی 
مصرف ســیمان عوض شــد. یعنی اصوال این قیمت پایین باعث شد که 
خیلی از سازندگان ساختمان  و ابنیه به سمت استفاده بیشتر از سیمان 
حرکت کنند و حتی به جای اسکلت فلزی و بلوک های سفالی از سازه 
های بتونی و بلوک های سیمانی استفاده شد و کمرنگ شدن تقاضای 
ســیمان در پــروژه هــای عمرانــی از ســمت ابنیــه شــهری جبــران و باعث 
استفاده بیشتر از سیمان شد.مطلب دوم افزایش بسیار زیاد کرایه های 
حمل بود، که امکان جا به جایی سیمان را از تولید کنندگان سلب کرد. 
این رشــد در کرایه حمل باعث شــده دیگراز مناطق پر تولید ســیمان به 
مناطق پر مصرف حرکت سیمان نداشته باشیم. در نتیجه شرکتها در هر 
منطقه ای که فعالیت میکردند با توجه به افزایش درخواســت ســیمان 
برای ســازه ها و ابنیه همان منطقه، تخفیف ســنواتی و سوبســیدهای 
حمل راحذف کردند و این موجب رونق نســبی در صنعت ســیمان شــد 
و صنعت ســیمان توانســت چالــش افزایش هزینه حمــل و عدم اصالح 

مناسب قیمت ها را از این طریق برطرف کند.
چالش دیگر، قطع گاز در زمستان بود که امسال اجازه داده نشد 
بــا نــرخ یارانــه ایی ذخیره ســازی صورت گیرد و بعد بــا تصویب نرخ 3۰۰ 
تومانــی بــرای هــر لیتــر مازوت که بــا کرایه حمل بــه 4۰۰ تــا 45۰ تومان 
رسید، دوباره این صنعت را دچار چالش شدید کردند.با قطع گاز، فشار 
زیــادی بــه نــاوگان حمل مــازوت تحمیل شــد و کارخانجات بــرای تامین 
سوخت دچار مشکل شدند. البته این چالش هم با همت کارشناسان و 
مدیران صنعت برطرف شد؛ ولی چالش بعدی قطع برق بود که موجب 

بهبود قیمتهای صادراتی سیمان
 با اصالح قیمت های داخلی ممکن است

شــد نتوانیــم کلینکــر را تولیــد و در بــازار عرضــه کنیم. زیــرا قطع برق باعث توقف آســیاب های 
سیمانی و حتی کوره ها شد. بعداز برطرف شدن این مشکل، اتفاق بعدی که رخ داد و طبیعی 
بود، کمبود سیمان در کشور بود. کمبودی با کاهش تولید در اثر چالش های پیش گفته رقم 
خورده بود، موجب تفاوت قیمت چشم گیر درب کارخانه با قیمت بازار شد. البته باید تاکید 
کنم که خوشــبختانه در این روزهای پایانی ســال تعادلی نســبی در بازار برقرار شــده است. در 
بحث صادرات سیمان بهترین سال صنعت سیمان همان سال ۹۸ بود که در حدود ۱۷ میلیون 
تن صادرات کلینکر و سیمان انجام گرفت. ولی در سال جاری تنها حدود ۷درصد تولید سیمان 
صادرشد که نسبت به سال گذشته کاهشی بود. ولی حدود دوازده و نیم درصد کلینکرتولیدی 
،صادرات کلینکر داشــتیم که با ســال گذشــته همخوانی دارد؛ اما در مجموع صادرات افزایش 

پیدا نکرد. 
اما در موضوع صادرات نکته مثبت این بود که در سال ۹۹ نسبت به سال۹۸ شرکت ها 
توانســتند به صورت مناســبتری مشــکالت نقل و انتقال ارز را حل کنند؛ ولی در بحث حمل، 
هزینه ما بســیار افزایش یافته که در نتیجه میتوان گفت صادرات ســیمان و کلینکر از رقابت 
پذیری خارج شــده که ضرورت دارد با همت همکارانمان با توجه به شــرایط موجود و افزایش 
قیمت ارز در داخل کشــوربتوانیم ســطوح قیمت مناســبتری برای صادرات دســت پیدا کنیم. 
اما چالشــی که همچنان وجود دارداین هســت که قیمت داخلی ســیمان پایین اســت و چون 
قیمت داخلی پایین اســت در نتیجه قیمت ســیمان صادراتی در مقایســه با قیمت ســیمان در 
داخل کشور مقرون به صرفه تر است .صادرات هم ارز آوری دارد و هم باعث افزایش سود کا 
خانجات می شود؛ ولی اگر سیمان قیمتش منطقی شود قطعا تاثیرمستقیم بر قیمت صادرات 

میگذارد. و شاهد افزایش نرخهای صادراتی خواهیم بود.
باتوجــه بــه اینکــه در دنیــا قیمت صادراتــی باالتر از قیمت های ما اســت و در منطقه هم 
قیمت سیمان حدود  55تا ۶۰دالر است که ما به دلیل رقابت های موجود از آن بی بهره ایم 
در رابطه با فروش ســیمان صادراتی ما همیشــه توصیه می کنیم که رابطه منطقی بین قیمت 
داخلی و صادراتی پایه بر قرار شــود تا بازار به تعادل برســد. اگر قیمت داخلی منطقی باشــد 
قیمت های صادراتی هم به صورت خودکار بهبود پیدا می کند؛ به این دلیل که اکثر صادرات ما 
به کشورهای عراق- افغانستان و حوزه CIS توسط دالالن انجام میشود و این دالالن با توجه 

به قیمت های داخلی، خریدارسیمان ما هستند.
خوشــبختانه با فعال شــدن کارگروهای صادراتی در شــرق کشــور و جنوب کشــور باعث 
ایجاد تعادل در قیمت صادراتی  شــده اســت در ســال ۱4۰۰ بســیار خوشــبین هســتیم که این 
مشکالت که در سال ۹۹ داشتیم به حداقل برسد اولین تالش ما این است که قیمت منطقی 
شود دوما از ابتدای سال اعمال شود و ضمن اینکه در سال گذشته از قطع گاز و برق و مازوت 
بسیار ضربه خوردیم لذا برای برون رفت از این مشکل پیشنهاد کردیم توافقنامه ای سه جانبه 
بیــن وزارت صمــت و وزارت نفــت و انجمــن انجــام گــردد مبنــی براینکــه اجــازه دهنــد از ابتدای 
تابستان که نیاز به مازوت کم می باشد و قطع گاز نداریم بتوانیم با نرخ قیمت گاز مازوت را 
ذخیره کنیم و در زمان نیاز با نظر مدیریت پخش فراورده های نفتی پلمپ مخازن باز شود و 
از ذخایر مازوت استفاده کنیم و پیشنهادی به وزارت نفت دادیم که برنامه ریزی شده کوره ها 
را متوقف کنیم و در مقابل وزارت نفت نیز مبالغی را برای تشویق تولیدکنندگان لحاظ نماید تا 

در سراسر کشور بتوانیم فشار کمتری به مصرف گاز خانگی وارد کنیم
  تشــکیل انجمن کارفرمایی صنعت ســیمان در طرح مشــکالت ورفع انها چه ســهمی 

داشته است؟
 خوشبختانه انجمن صنعت سیمان تشکلی مهم و تاثیر گذار، چه در بخش داخل صنعت 
و چــه بخــش بیــرون صنعــت بــوده اســت. دلیــل این امر هــم حضور موثــر و همراهــی مدیران 
هلدینگها و نمایندگان بخش خصوصی در ترکیب ۹ نفره اعضای هیات مدیره انجمن اســت . 
ســهمی که این مدیران در صنعت ســیمان نمایندگی و هدایت می کنند باالی ۷5درصد اســت 
بنابراین تصمیماتی که در انجمن گرفته می شــود برای اهالی خود صنعت قابل اجراســت و به  
تصمیمات احترام میگذارد.دوم اینکه انسجام مدیران این صنعت باعث شده در بیرون از خود 
صنعت هم دید مثبتی به انجمن داشــته باشــند. تالش شــده گزارش ها، آمارها و ارقامی که 
دولت و وزارت صمت به آن نیاز دارد، توسط  انجمن با راه اندازی سامانه اطالعاتی جمع آوری 
شود و به روز آمار و ارقامی ارایه شود که قابل استفاده و قابل استناداست. آمارهای صادقانه 
منعکس شده در گزارش های انجمن در کنار همکاری خوبی که انجمن با مرکز پژوهش های 
مجلس و ســایر ارگان ها داشــته تا از این طریق تهیه گزارشــات آسیب شناسی صنعتی و سایر 
مســائلی کــه بــرای صنعــت ســیمان پیش می آید بــه طور کامــل وجه علمی و عملیاتی داشــته 
باشد باعث شده تا جایگاه مدیریتی انجمن در میان نهادهای سیاست گذار و تصمیم ساز نیز 

تثبیت شــود. کار دیگری که انجمن همواره انجام داده اســت هشــدارهایی اســت که در زمان 
مناســب به مســئولین امر داده و چالش ها را از قبل پیش بینی کرده واعالم کرده اســت. در 
بحث قیمت گذاری هم تالش کردیم از طریق راهکارهای درست این قیمت گذاری به بهترین 
نحو به سمت قیمت گذاری منطقی پیش ببریم.توانسته ایم الگوهایی برای تعیین قیمت به 
وزارت صمت پیشــنهاد بدهیم که در چالش هایی که برای صنعت رخ می دهد فشــار کمتری 
به کارخانجات وارد شود.خوشبختانه مکاتبات انجمن رابه عنوان مرجع قبول کرده اندکه این 
خود برای انجمن حسن است و در ارزیابی انجمن صنعت سیمان را می توانیم یکی از تشکل 

های موفق بنامیم.
  آیــا مســئوالن دولتــی انچنــان کــه باید متوجه جایــگاه این تشــکل ازنظر تخصصی 

بوده اند؟
وزارت صمــت کــه متولــی اصلی در بحث صنعت ســیمان اســت بدون مشــورت باانجمن 
تصمیم خاصی در مورد صنعت سیمان نمیگیرد و بهترین اطالعاتی که در گزارشات وزارتخانه 
ای ارائه میدهند اکثر گزارشاتی است که انجمن در اختیار وزارتخانه گذاشته است و معتقدند 
امار و اطالعات ما قابل استناد است و به آن میتوانیم افتخار کنیم که مرجعیت آمارهای انجمن  

در وزارتخانه قابل تایید است.
  آیا چشــم انداز مثبتی پیش روی بازارهای منطقه ای وصادراتی صنعت ســیمان در 
سال آینده وجود دارد،آیا به دلیل اهمال کارصورت گرفته این بازارهای،ازدست رفته تلقی 

می شود؟
بازارهای صادراتی ما بازار های منطقه هســتند مثال عراق مصرف کننده کلینکر ماســت 
چون کلینکر ما دارای استاندارد و قیمت مناسبی است بنابراین بازار ما تغییری نخواهد کرد در 
حوزه  cisما سال هاست همین روال صادرات را درحوزه  خلیج فارس و افغانستان  داریم طرف 

مقابل علیرغم چالش ها و افزایش هزینه حمل،  قیمت ها را مناسب کرده است.
 ما تا زمانی که سیمان و کلینکر با کیفیت تولید می کنیم و تا زمانی که قیمتمان به همین 
صورت است نسبت به منطقه قیمت پایین تری داریم پس کاالیی را تولید می کنیم که قیمت و 
کیفیت مناسبی دارد، البته   کشش قیمتی در بازارهای  مختلف فرق میکند، با بررسی اجمالی 
که انجام دادیم شــرکت توســعه صادرات صنعت ســیمان که انجمن باعث و بانی تشــکیل آن 
است  وبازارهای مختلف را رصد میکند، خوشبختانه امکان افزایش نرخ های سیمان در بازار 
های هدف وجود دارد. منتهی بخش قیمت گذاری میتواند تاثیر گذار باشد و میتوان گفت که 
نقطه بهینه صادراتی رامیتوانیم در هر بازاری دریابیم و دقیقا اعالم کنیم به کارخانجات سیمان 

که میتوانند با استفاده ازاین نقطه بهینه قیمت واقعی را بدهند.
ضمن اینکه قیمت پایه صادراتی مطرح بوده که  بتوانیم براساس پایه صادراتی مبادالت 
ارزی را برطــرف کنیــم مــا ســال گذشــته توانســتیم بــرای حفظ منافع کشــور پایه صادراتــی را با 
هماهنگی گمرک کشــور ، افزایش دهیم که باعث ارز آوری  بیشــتر این صنعت شــد و بســیار 

موثر هم بود که سیمان و کلینکر ارزان صادر نشود
  آیــا راهــکاری بــرای حــذف شــبکه داللــی وکاهــش فاصلــه قیمتــی میان تولیــد کننده 

ومصرف کننده وجود دارد؟
وقتی قیمت دســتوری باشــد ولی قیمت باالتر می رود پذیرش بازار باشــد این معضل 
وجــود دارد کــه واســطه هــا از این موقعیت اســتفاده کنند و باعث تکرار اتفاقی می شــودکه 
چندســال گذشــته واســطه ها  را وارد صنعت ســیمان کرد.  تا قبل از ســال۹۱ به این صورت 
دالل بازی درصنعت ســیمان نداشــتیم ،در ســالهای ۹2 به بعد) تا اواســط ســال ۹۸( بدلیل 
رکــود ســاخت وســاز در کشــور کارخانجــات ناچــار بــه اســتفاده از حــدود ۶5 تــا ۷۰ در صــد 
ظرفیت شدند و برای حفظ روند تولید و اشتغال از یک طرف و عدم تمایل خریداران واقعی 
) مصالــح فروشــان- صنایــع ســیمان بــر و ...( از طــرف دیگــر موجب شــد تا کارخانجــات برای 
فــروش محصــوالت خــود و پرداخــت هزینه های سرســام آور تولید – تخفیفهایی را از جمله 
سوبســید حمل در نظر بگیرند و علیرغم این امتیارات متاســفانه خریداران واقعی ســیمان 
برای  مشکالت مالیاتی که داشته مستقیم وارد خرید سیمان نشدند و نیاز شان را از طریق 
دالالن تامیــن مــی کردنــد کــه در حقیقــت یکــی از معضــالت دالالن در این صنعــت از همین 

موضــوع بــود کــه امید اســت در ســال ۱4۰۰ با تغییر 
رویکــرد وزارت صمــت بــرای قیمت گذاری ســیمان و 
یا آزاد شــدن قیمت سیمان و کاهش شکاف قیمت 
بین درب کارخانه و مصرف کننده شــاهد تعادل در 
 بازار و حذف واسطه های غیر ضرور در این صنعت 

باشیم.
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  سنگ آهن عنوان 

کاالی فلزی با بهترین 
عملکرد در سال 2020 
را به خود اختصاص 

داد

  چرا سنگ آهن مورد تقاضا است؟ 
   سنگ آهن عنوان کاالی فلزی با بهترین عملکرد در سال 
2020 را بــه خــود اختصــاص داد. تقاضــای زیــاد چیــن و کاهش 
عرضه ، فضای مناسبی را برای افزایش قیمت ایجاد کرد فضای 
تــرس از افزایــش بیشــتر قیمت ها زمینه را بــرای انفجار قیمت 
ها فراهم آورد.با مدرن شدن کشورهای در حال ظهور و تالش 
برای بهبود سبک زندگی در طبقه متوسط ، تقاضا برای کاالها 
همچنان رو به افزایش است. باالی لیست ، سنگ آهن است 
زیرا این ماده جز مواد اصلی تولید فوالد اســت. تولیدکنندگان 
فوالد را به اشــکال مختلف در قالب میلگرد فوالدی ، صفحات 
فوالدی و ورق های گرم میسازند. از فوالد همچنین در ساخت 
کشــتی ، ســاخت و ســاز و روشــهای مختلــف ســاخت بســیار 

استفاده می شود.
   معــدن ریــو تینتــو ، بــا ارزیابــی اینکــه ســنگ آهــن وارد 
دوره رونــق مــی شــود موافــق اســت. تقاضــای زیــادی از ســوی 
تولیدکننــدگان فــوالدی را تجربه می کنــد. بزرگترین وارد کننده 
سنگ آهن در جهان چین است. و از آنجا که به نظر می رسد 
از بیماری کرونا نســبتاً آســیب ندیده است ، چین در حال رونق 
ســاخت و ســاز اســت. بزرگترین کشــورهای صادر کننده سنگ 

  BHP آهن جهان استرالیا و برزیل هستند. و داستان برای گروه
هم صدق میکند،که در هر دو حوزه مشغول استخراج است.  با 
این حال ، فقط چین شاهد افزایش تقاضا برای فوالد نیست. 

ایاالت متحده و اتحادیه اروپا همچنین در بازار فوالد هستند.
   براساس سایت خبری ASX StockHead  - ارزشمندترین 
صادرات استرالیا با 102 میلیارد دالر در سال مالی 2020-2019 
ً در دســت بزرگتریــن مشــتری آن یعنــی چین می باشــد. - کامــال

چیــن بــه عنــوان بزرگتریــن تولیــد کننــده فــوالد در جهان بــا 1.1 
میلیارد تن در ســال 2020 ، چین حجم زیادی از ســنگ آهن را 
مصرف می کند ، بیشــتر این مقدار از اســترالیا حمل می شــود. 
تحلیلگــران بانک مشــترک المنافع اســترالیا در گزارشــی در ماه 
ً 70 درصد از واردات ســنگ آهن  دســامبر گفتند: "چین معموال
جهان را به خود اختصاص می دهد." این سهم بازار در 9 ماهه 
اول ســال 2020 به 75 درصد رســیده اســت ، زیرا بهبود سریع 
اقتصادی چین پس از COVID-19 باعث شــد واردات بیشــتری 
از ســنگ آهــن داشــته باشــد. دولــت اســترالیا گفــت کــه پیــش 
بینــی مــی کنــد چیــن در صادرات ســنگ آهــن اســترالیا در چند 
ســال آینــده همچنــان قوی باقی بمانــد. این گــزارش در گزارش 
اقتصادی میان دوره خود گفت: "پیش بینی می شــود صادرات 

سرنوشت بازار سنگ آهن از دیدگاه فعاالن بازار
   چند مدت پیش ، بانک سرمایه گذاری Credit Suisse پیش بینی کرده بود که قیمت سنگ آهن در سال 2021 به 150 دالر 
برسد. دو هفته بعد از آن قیمت ها خیلی بیشتر رشد کرده و به حدود امروز 164 دالر رسید. این باالترین میزان در حدود یک دهه 
گذشته است. دلیل افزایش قیمت سنگ آهن افزایش تقاضا و کاهش عرضه است.اما سوال اصلی اینجاست که چرا سنگ آهن یک 
روند قوی را از اواخر سال پیش شروع کرد و آیا  سطح قیمت های کنونی پایدار خواهد بود؟. در ادامه به برخی از علل افزایش قیمت 

و پیش بینی روند این کاال در میان مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت.
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   پیش بینی سنگ 
آهن در سال 2021 
تا 80 تا 90 دالر در 
هر تن کاهش می 
یابد با وجود روند 

صعودی کنونی، واحد 
تحقیقات کاالی 

دولت استرالیا در 
وزارت صنعت به 

کاهش قیمت سنگ 
آهن اشاره کرده 

است.همچنین در 
ادامه عنوان شده 

است:"قیمت سنگ 
آهن تا پایان سال 
2021 به حدود 80 

دالر در هر تن کاهش 
یابد و تا پایان سال 

2022 به ازای هر تن 
75 دالر کاهش یابد."

معــدن در 2020-2021 0.5 درصــد کاهش یابد و در ســال 2021-
2021 5 درصد رشــد کند." همچنین در گزارش منتشــر شــده در 
آستانه کریسمس عنوان شد که "صادرات سنگ آهن از استرالیا 

با تقاضای قوی از چین پشتیبانی شده است".

  رشد عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار سنگ آهن
   پیــش بینــی ســنگ آهــن در ســال 2021 تــا 80 تــا 90 دالر 
در هــر تــن کاهــش می یابد با وجود روند صعــودی کنونی، واحد 
تحقیقــات کاالی دولــت اســترالیا در وزارت صنعــت بــه کاهــش 
قیمت ســنگ آهن اشــاره کــرده اســت.همچنین در ادامه عنوان 
شــده اســت:"قیمت ســنگ آهن تا پایان سال 2021 به حدود 80 
دالر در هر تن کاهش یابد و تا پایان سال 2022 به ازای هر تن 
75 دالر کاهش یابد."، این گزارش افزود: "انتظار می رود حجم 
صادرات به 905 میلیون تن در ســال 2021-2022 برســد." برخی 
از تحلیلگران بازار ســنگ آهن نیز با چشــم انداز دولت اســترالیا 
در مورد سنگ آهن موافق هستند و انتظار دارند قیمت ها طی 
دو ســال آینــده تعدیل شــود. مجلــه رتبه بندی جهانــی S&P  در 
گزارشــی از معــدن Vale برزیــل گفــت کــه انتظار مــی رود قیمت 
ســنگ آهن به طور متوســط   85 دالر آمریکا در هر تن در ســال 
2021 و 70 دالر در هر تن در ســال 2022 باشــد. بانک مشــترک 
المنافــع اســترالیا در گزارشــی اعــالم کــرد کــه قیمت ســنگ آهن 
ممکن اســت ســال آینده به زیر 100 دالر در هر تن کاهش یابد. 
تحلیلگــران CBA در گزارشــی در مــاه دســامبر گفتنــد: "مــا هنوز 
هــم فکــر مــی کنیــم که قیمت ســنگ آهن با وجــود قیمت ها که 
ممکن است در کوتاه مدت باال بمانند ، هنوز شانس خوبی برای 

میانگین 90 دالر در هر تن در پایان سال  2021 دارند.

ایــن پیــش بینــی قیمــت هــا ممکــن اســت در بــازار  فعلــی 
پرتــب و تــاب ســنگ آهــن ، کــه در آن قیمــت هــا بــا 165 دالر در 
هــر تــن معاملــه مــی شــود ، محافظــه کارانه بــه نظر برســد .پنج 
ســال پیش - زمان عرضه بیش از حد صنعت ســنگ آهن - چین 
800 میلیــون تــن فــوالد در ســال تولیــد می کــرد. این رقــم تولید 
بــرای چیــن در ســال 2019 بــه یــک میلیــارد تن رســیده و در حال 
حاضــر بــا 1.1 میلیــارد تــن به صورت ســاالنه در ســال 2020 ثبت 
شــده اســت. مــارک ایامــز ، مدیــر معــادن مگنتیــت گفــت: "ایــن 
300 میلیــون تــن اضافی 500 میلیون تن ســنگ آهــن نیاز دارد". 
وی گفــت: "در همیــن دوره پنــج ســاله ، عرضــه ســاالنه ســنگ 
 آهــن از اســترالیا و برزیــل کمتــر از 50 میلیون تــن افزایش یافته

 است."

  تنش های ژئوپلیتیک 
   بــا ایــن حــال ، تنــش های ژئوپلیتیکی نیز بر قیمت ســنگ 
آهــن تأثیــر مــی گذارد. اســترالیا تأمیــن کننده اصلی ســنگ آهن 
چین است ، اما سال گذشته افزایش تنش بین دو کشور باعث 
مختل شدن عرضه شد. این موضوع به نوبه خود مهمترین فشار 
بــر روی قیمــت ســنگ آهن بــود. همه می دانند کــه Covid-19 از 
چین نشــات گرفته اســت ، اما اســترالیا خواســتار بررســی جامع 
علت آن شــد. این امر باعث شــد تا چین دســت به تالفی بزند و 
جنگ تجاری درگرفت. چینی ها ســنگ آهن اضافی را به عنوان 
پشــتیبان در صــورت اعمــال محدودیت های بیشــتر در اســترالیا 
خریداری می کنند. در همین حال ، صادرات از برزیل پس از یک 
فاجعه در ســال 2019 اثر کمتری بر افزایش قیمت دارد. شــرکت 
معدنکاری برزیل Vale  یک تولید کننده عمده سنگ آهن است. 
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پس از ایجاد فاجعه زیست محیطی در ژانویه 2019 
، هنگامــی کــه ســد معــدن باطلــه آن دچار حادثه شــده و 
باعث کشته شدن 270 نفر شد، اخیراً با توافق 7 میلیارد 
دالری موافقت کرده است. اما پیش بینی های تولید خود 

را تا سال 2023 کاهش داده است. 
 قیمت سنگ آهن شامل هزینه حمل و نقل به چین

    الزم به یادآوری است که قیمت مرجع سنگ آهن بر 
 )CFR Qingdao(اســاس هزینــه بار در نقطه ورود به چیــن
اســت. این نرخ به عنوان قیمت تحویل شــده شــناخته می 
شــود و شــامل هزینــه حمل بار ســنگ آهــن از اســترالیا به 
بنادر چین است. حمل و نقل می تواند هزینه قابل توجهی 
داشــته باشــد ، امــا اخیــراً در حالــی کــه صاحبان کشــتی در 
تالشــند در بــازار نزولــی قراردادهای خود بــا حمل کنندگان 
ذغــال ســنگ)وضع تعرفــه چیــن بــر زغالســنگ اســترالیا( را 
فســخ کنند ، در نتیجه ، کشــتی های بیشــتری برای حمل 
محموله های سنگ آهن در مسیر تجاری استرالیا به چین 
در دســترس هســتند و فشــار مضاعــف بــر قیمــت حمــل و 
نقل وارد می کنند. به گفته کارشناســان بازار حمل و نقل 
، هزینــه حمــل بــار ســنگ آهن از اســترالیا به چیــن به طور 
متوسط   15 دالر آمریکا در هر تن در فصل آخر 2020 است. 
رالــف لشچینســکی ، مدیــر تحقیق در مشــاور حمل و نقل 
مســتقر در جنــوا گفــت: " دلیــل ایــن موضوع این اســت که 
بــازار حمــل و نقــل بــه دلیــل کمبود بار زغالســنگ در ســال 
جــاری کاهــش مــی یابــد ، در حالــی کــه تجارت ســنگ آهن 
بسیار خوب پیش می رود". پیش بینی می شودپس از کسر 
هزینه حمل و نقل با نرخ فعلی ، قیمت سال آینده سنگ 
آهن تحویل شده به بنادر چین نیاز به تعدیل داشته باشد  
و حتی شاید به اندازه کافی ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر 
نداشــته باشــد. بر اســاس پیش بینی های صورت گرفته ، 
نرخ فوب ســنگ آهن اســترالیا در بنادر پیلبارا بدون هزینه 
حمل و نقل فقط 65 تا 75 دالر به ازای هر تن خواهد بود.

  تولید کنندگان معتبر به دنبال تقاضا می روند 
   واحــد تحقیقــات کاالی دولت اســترالیا گفت ، عمده 
تولیــد کننــدگان ســنگ آهن اســترالیا به ســرمایه گــذاری در 
منابــع جدیــد تأمیــن ادامه می دهنــد. به عنوان مثــال گروه 
فورتســکو متالــز: FMG كــه در مــاه دســامبر و قبــل از موعــد 
مقــرر ، معــدن ســنگ آهن الیوانــا را به بهره برداری رســاند.
معدن  فلنک جنوبیگروه BHP  در سال 2021 به بهره برداری  
می رسد، ریو تینتو در حال ساخت معدن کودایدری خود با 
43 میلیون تن در سال است و تولید آن در سال 2022 آغاز 
می شود. اما علی رغم تمام تالش های خود ، صادرکنندگان 
سنگ آهن در استرالیا در تالشند تا با تقاضا از جمله از چین 
همگام شــوند. ایمز گفت: " معدن کاران بزرگ ســنگ آهن 

هر ساله باید دو یا سه معدن جدید بسازند"

  کاهش سود تولیدکننده فوالد با افزایش قیمت 
سنگ معدن 

   بــه گفتــه چندیــن تحلیلگــر بــازار ، فقــط دو فاکتور 

می توانند بازار قوی ســنگ آهن فعلی را از روند صعودی 
ً ، ایــن قیمــت هــای باالی  فعلــی خــود منحــرف کننــد. اوال
سنگ آهن باعث کاسته شدن حاشیه سود برای کارخانه 
هــای تولیــد فــوالد در چیــن مــی شــود و ثانیــاً ، افزایــش 
ذخایــر مــواد اولیــه در بنــادر چیــن. برخی از تحلیــل گران 
کاال معتقدنــد اقدامــات محرک مالی چین در ســال آینده 
رو بــه کاهــش اســت و تقاضــای آن بــرای کاالهــای مرتبط 
 CBA بــا فــوالد را ضعیــف مــی کنــد. تحلیلگــران در بانــک
گفتند: "کاهش حاشیه کارخانه فوالد در چین و افزایش 
موجودی انبار بنادر سنگ آهن می تواند کاتالیزور کاهش 
قیمت ســنگ آهن باشــد".  آژانس رتبه بندی در گزارشــی 
در ماه دسامبر گفت: "ما معتقدیم که با توجه به افزایش 
قیمت سنگ آهن ، قبل از بهبود در سال 2021 ، حاشیه 
فــوالد تحت فشــار قرار خواهد گرفــت." در واقع ، صنعت 
فوالد چین شروع به شکایت از سطح قیمت سنگ آهن 
کــرده و خواســتار اقــدام پکــن در ایــن زمینــه اســت. ایــن 
فراخوان از طرف انجمن آهن و فوالد چین صورت گرفته 
اســت ، یک ســازمان تجاری که نمایانگر دیدگاه های این 

صنعت است. " 

  موجودی انبار معادن در چین هنوز باال است 
   بــر اســاس گــزارش ها ، ســطح ســهام ســنگ آهن 
وارداتــی در بنــادر چیــن بســیار باال اســت ، اما بــا افزایش 
مصرف کارخانه های فوالد در حال کاهش است. در بنادر 
چیــن در حــال حاضــر حــدود 130 میلیون تن ســنگ آهن 
موجود اســت که نســبت به اوج اخیر کاهش یافته است 
، امــا هنــوز هــم باالتر از 105 میلیون تن در اواســط ســال 
گذشــته اســت. نکته مهم برای بازار ســنگ آهن صادراتی 
برزیل است ، و اینکه آیا تولید کننده اصلی آن Vale می 
توانــد تولیــد را افزایــش دهــد تا تقاضــای چین را بــرآورده 
کند. پیش بینی Vale در ســال 2020 تولید 305 میلیون 
تنــی ســنگ آهــن کمتــر از 310 میلیون تن تولید در ســال 
2018 اســت تولید ســنگ معدن برزیل در ســال 2021 به 
330 میلیون تن برسد که تنها 25 میلیون تن اضافه شده 
به بازار، در سال آینده است. کارشناسان بازار گفتند که 
تولیــد کمتــر از حــد انتظــار Vale باعث می شــود که چین 
حداقــل 20 میلیون تن ســنگ آهــن از منابع جایگزین در 
سال 2021 پیدا کند. معادن مستقر در برزیل می خواهند 
در ســال 2022 بــه ظرفیــت تولیــد 400 میلیون تن ســنگ 
آهــن برســد و بــه عنــوان یــک هــدف بلنــد مدت بــه 450 
میلیــون تــن برســد. ایــن هدف  ممکن اســت یــک رویا به 
نظر برسد ، با توجه به اینکه این شرکت برای بازگشت به 

سطح تولید چند سال پیش در تالش است.

  بازار آتی سنگ آهن شاهد افزایش تقاضا است
    در بــازار مشــتقات ، معامــالت آتــی ســنگ آهــن 
ســنگاپور نســبت بــه ســال گذشــته بیــش از 70 درصــد 
افزایــش یافتــه اســت و از زمان شــروع این نــوع معامالت 

در هفت سال پیش ، به باالترین رکورد رسیده است.
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مایــکل ســین   ، رئیــس بخــش مشــتقات در بــورس کاالی 
ســنگاپور SGX ، بــه بلومبــرگ گفــت: "ســنگ آهــن بــه عنــوان 
اولین کاالی جهانی واقع در آسیا تبدیل شده است که از نظر 
انــدازه و اهمیــت اقتصــادی از بــازار نفــت پیــروی مــی کنــد". در 
ماه دســامبر بلومبرگ گزارش داد که معامالت آتی ســنگ آهن 
بــا افزایــش 5.7٪ بــه 155 دالر در هــر تــن در بــورس ســنگاپور 
رســید. در همیــن حــال ، معامــالت آتــی ســنگ آهــن در بورس 
کاالی دالیــان بــرای اولیــن بار در تاریــخ 10 درصد افزایش یافت 
و از مــرز 1000 یــوان )152.9 دالر آمریــکا( در هــر تــن عبــور کرد 
، در حالــی کــه ورق گــرم و میلگــرد در شــانگهای نیــز افزایــش 
قیمت داشتند.  تولیدکنندگان چینی از دولت ملی برای تنظیم 
بازار واز  کمیســیون اوراق بهادار خواســتار اقدام برای بررســی 
قیمت گذاری در بازار سنگ آهن شده اند. بسیاری از بازارهای 
ســهام بیــن المللی فعالیتهای ســفته بــازی دارنــد و به نظر می 

رســد ســنگ آهن یکی از این موارد باشــد. حتی ســطح 155 تا 
165 دالر در هر تن قیمت بسیار باالیی ب رای پرداخت سنگ 
آهن در نظر گرفته می شــود. با این وجود ، تحلیلگران انتظار 
ندارند که در کوتاه مدت کاهش یابد. در حالی که قیمت های 
باال برای قیمت ســهام معادن و ســرمایه گذاری این شــرکت ها 
مناســب است ، اما نوســانات کار را برای تولیدکنندگان دشوار 

می کند. بنابراین ، تثبیت قیمت ها ترجیح داده می شود.

  سرمایه گذاری در سنگ آهن در حال افزایش است
    بسیاری از پروژه های جدید سنگ آهن در حال انجام یا 
برنامه ریزی هستند. در همین حال ، شرکت اکتشاف و توسعه 
ســنگ آهن کانادایی Black Iron ، مالکیت 100٪ پروژه ســنگ 
آهن Shymanivske خود را دارد. این در مرحله تأمین بودجه 

است و امیدوار است که پروژه آن در پایان سال جاری 
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،،
   پیش بینی سنگ 
آهن در سال 2021 
تا 80 تا 90 دالر در 
هر تن کاهش می 
یابد با وجود روند 

صعودی کنونی، واحد 
تحقیقات کاالی دولت 

استرالیا در وزارت 
صنعت به کاهش 
قیمت سنگ آهن 
اشاره کرده است

آغاز شود. این شرکت در مرکز اوکراین واقع شده و توسط 
معــادن ســنگ آهــن احاطــه شــده اســت. همچنیــن نزدیــک به 
کارخانــه هــای بــزرگ تولیــد فــوالد در اروپــا ، ترکیــه و خاورمیانه 
 اســت کــه مســیرهای حمل و نقــل مطلوبی به هنــد و چین نیز 

دارند. 
   پیــش بینــی ســنگ آهن در ســال 2021 تا 80 تــا 90 دالر 
در هر تن کاهش می یابد با وجود روند صعودی کنونی، واحد 
تحقیقــات کاالی دولــت اســترالیا در وزارت صنعــت بــه کاهش 
قیمت ســنگ آهن اشــاره کرده اســت.همچنین در ادامه عنوان 
شده است:"قیمت سنگ آهن تا پایان سال 2021 به حدود 80 
دالر در هر تن کاهش یابد و تا پایان سال 2022 به ازای هر تن 
75 دالر کاهش یابد."، این گزارش افزود: "انتظار می رود حجم 
صادرات به 905 میلیون تن در سال 2021-2022 برسد." برخی 
از تحلیلگران بازار سنگ آهن نیز با چشم انداز دولت استرالیا 
در مورد سنگ آهن موافق هستند و انتظار دارند قیمت ها طی 
دو ســال آینده تعدیل شــود. مجله رتبه بندی جهانی S&P  در 
گزارشــی از معــدن Vale برزیــل گفت که انتظــار می رود قیمت 
ســنگ آهن به طور متوســط   85 دالر آمریکا در هر تن در ســال 
2021 و 70 دالر در هر تن در سال 2022 باشد. بانک مشترک 
المنافــع اســترالیا در گزارشــی اعــالم کرد که قیمت ســنگ آهن 
ممکن است سال آینده به زیر 100 دالر در هر تن کاهش یابد. 
تحلیلگــران CBA در گزارشــی در مــاه دســامبر گفتنــد: "ما هنوز 
هــم فکــر می کنیم که قیمت ســنگ آهن بــا وجود قیمت ها که 

ممکــن اســت در کوتــاه مــدت بــاال بمانند ، هنوز شــانس خوبی 
برای میانگین 90 دالر در هر تن در پایان سال  2021 دارند.

 10.جمع بندی
   در پایــان مهمتریــن علــت رشــد ســنگ آهــن بعــد از یــک 
دوره رکود تقریبا طوالنی مدت را میتوان آغاز جنگ تجاری بین 
بزرگترین صادرکننده)استرالیا( و بزرگترین واردکننده)چین( این 
کاال دانســت. برخی علل دیگر مانند شکســتن سد شرکت واله 
برزیل ،تقاضای قوی بخش ساخت و ساز و صنعت فوالدسازی 
چیــن و هنــد و حتــی آمریــکا و اتحادیــه اروپــا بعــد از ریــکاوری 
دوران پســاکرونا میتواند عامل پایدار ماندن قیمت در ســطوح 
فعلــی در کوتــاه مدت باشــد. امــا اگر در میان مــدت و بلندمدت 
باالنــس عرضــه و تقاضــا در ایــن بخــش با تمهیدات اندیشــیده 
شــده ایجاد گردد به دلیل ســرمایه گذاری های جدید در بخش 
معدن ،کاهش حاشــیه ســود فوالدســازان ،کاهش هزینه های 
حمــل و نقل و ســطح باالی موجــودی انبارهای چین میتوان به 
تعدیل قیمت تا سطوح زیر 100دالر در پایان سال2021 و 2022  

امیدوار بود.
بنابراین ، آیا قیمت ســنگ آهن همچنان در حال افزایش 
اســت؟ به نظر می رســد کوتاه مدت امکان آن وجود دارد ، اما 
در دراز مدت به نظر نمی رسد و به سرعت تثبیت زنجیره های 

تأمین بستگی دارد.
منبع شرکت سبد گردان الگوریتم



سعید بزرگی-فعال ورق های پوشش دار فوالدی
صنعت فوالد به دلیل گســتردگی زنجیره تولید آن 
از ســنگ تا رنگ، نیاز مبرم به زیر ســاخت های تضمین 
کننــده ایــن زنجیــره دارد کــه متاســفانه بــه دلیــل عــدم 
جامع نگــری در خصــوص پروژه هــای توســعه از معــدن 
تــا محصــول نهایی بــا ارزش افزوده بــاال منجر به ایجاد 
ضعف هایــی در فرآیندهــای صنعت فوالد شــده اســت. 
بــه طــوری کــه تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز واحدهــای 
تکمیلــی فوالدســازی از جملــه واحدهــای نــورد ســرد و 
 خطــوط پوشــش دار در اکثــر مواقــع بــا مشــکل مواجــه

 است.
عــالوه بــر ایــن و مهمتــر از ایــن مورد، بحــث تامین 
مــواد اصلــی و مــورد نیــاز فوالدســازان، از جملــه ســنگ 
آهــن، یکــی از چالش های پیش روی این صنعت اســت 
و معادن موجود به دلیل انجام توسعه های کنار معدن 
از جملــه گندلــه ســازی و احیا و نیز فوالدســازی موجب 
ایجاد کمبودهایی در تامین مواد اولیه اصلی برای فوالد 
سازان بزرگ کشور از جمله شرکت فوالد مبارکه، ذوب 

آهن و… شده است.
عــالوه  بــر چالش های ذکر شــده در صنعت فوالد، 
مشــکالتی نیــز وجــود دارد کــه کــه بازیگــران غیــر اصلی 
فــوالد در بــازار ایجاد کرده اند و باعث ایجاد اختالل در 
تامیــن نیــاز تولیدکننــدگان پایین دســتی و نیز صادرات 
محصوالت فوالدی شده است  و این مشکل روز به روز 

شدیدتر می شود.
عــالوه بــر بازیگــران غیــر اصلــی  فــوالد در بــازار، 
خــود دولــت نیــز بر ایــن چالش هــا می افزایــد و به جای 
فــوالد،  صنعــت  در  تولیــد  کالن  فرآینــد  ســازی  روان 
خــود باعــث ایجــاد ترمــزی در امــر صــادرات محصوالت 
فوالدی می گردد. انتظار است در شرایط تحریم فعلی، 
سیاســت هایی پیاده شــود که مشــوق برای امر تولید و 
صادرات محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باالتر باشد 
که این نوع صادرات در صورت تامین نیاز واقعی داخل 

کشور مد نظر می باشد.
در شــرکت های پایین دســتی فوالدســازی از جمله 
واحدهــای نورد ســرد و واحدهای دارای خطوط تکمیلی 
پوشــش دار مســئله نقدینگــی و بــاال بــودن هزینه هــای 
مالــی این شــرکت ها موجب افت شــدید حاشــیه ســود 
و افزایــش هزینه هــای مالــی شــرکت و کاهــش ســود 
عملیاتی شرکت شده است، که در این خصوص دولت 
و بانک ها بایســتی در جهت رونق تولید تضمین تداوم 

تولید کارخانجات حامی واحدهای تولیدی باشند.
بــه هــر شــکل منطــق حکــم می کنــد تــا از منابــع 
خدادادی این مرز و بوم به بهترین شکل استفاده شود 
و فــوالد تولید شــده با باالترین میــزان ارزش افزوده به 
مرحله صادرات وارد شود نه آنکه با صادرات مواد خام 
ســرمایه هــای ملی خود را در فضای غبــار آلود امروز به 

رایگان از دست دهیم.

،،نگاهی به چالش های پیش روی صنعت فوالد
صنعت فوالد به دلیل 

گستردگی زنجیره 
تولید آن از سنگ تا 

رنگ، نیاز مبرم به زیر 
ساخت های تضمین 

کننده این زنجیره دارد 
که متاسفانه به دلیل 
عدم جامع نگری در 
خصوص پروژه های 
توسعه از معدن 
تا محصول نهایی 
با ارزش افزوده 

باال منجر به ایجاد 
ضعف هایی در 

فرآیندهای صنعت 
فوالد شده است





اسفند ماه  351399








