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اخبار فوالد
در  ۹ماه امسال رخ داد

رشد  ۳۷درصدی صادرات
چدن ،آهن و فوالد

بررســی آمار تجارت خارجــی در مدت ۹
ماهه ( ۹۷منتهی به آذر) نشــان داد که ارزش
صادرات چدن ،آهن و فوالد در این مدت به رقم
سه میلیارد و  ۷۱میلیون دالر رسید که نسبت
به دوره مشــابه پارسال رشــد  ۳۷درصدی را
ثبت کرد.
جداول آماری گمرک ایران نشان میدهد،
ارزش صادرات چدن ،آهــن و فوالد در مدت
مورد بررسی سهم  ۹ /۲درصدی از کل ارزش
صادرات غیرنفتی را از آن خود کرد .همچنین
در این مدت ،ارزش صادرات غیرنفتی به رقم
 ۳۳میلیارد و  ۳۵۸میلیون دالر رســید که در
مقایسه با ۹ماه سال گذشته رشد  ۵ /۴درصدی
را نشان میدهد .مجموع صادرات وزنی  ۹ماه
امسال ۸۶ ،میلیون و  ۹۴۰هزار تن بود و نسبت
به مدت مشابه پارسال ( ۸۸میلیون و  ۷۱۹هزار
تن) ،افت  ۲درصدی داشت.
محصوالت نیمه تمام از آهن یا فوالد
براساس آمار گمرک ایران ،در  ۹ماه امسال
یک میلیارد و  ۲۵۰میلیــون دالر محصوالت
نیمه تمام از آهن یا فــوالد غیرممزوج صادر
شــد که از نظر ارزشی ســهم  ۳ /۷درصدی از
کل صادرات این دوره را به خود اختصاص داد.
میزان صادرات محصوالت نیمهتمام این اقالم
نسبت به  ۹ماهه پارســال رشد  ۳۹درصدی
داشت.
سهم  ۱ /۷درصدی سنگآهن
از ارزش صادرات
بررسی آمار  ۹ماهه نشــان میدهد که در
 ۹ماه امســال ارزش صادرات ســنگآهن و
کنســانترههای آن  ۵۷۸میلیون دالر بود که
 ۱ /۷درصــد از ارزش کل صــادرات غیرنفتی
در ایــن دوره را به خود اختصــاص داد.ارزش
صادرات سنگآهن و کنســانترههای آن در
این مدت نســبت به مدت مشابه پارسال افت
 ۲۹درصدی دارد.
ارزش  ۶۵۲میلیون دالری صادرات گچ،
آهک و سیمان
آمارهــای گمــرک در این مدت نشــان
میدهــد ،در زمینه صادرات نمــک ،گوگرد،
خاک و ســنگ ،گــچ ،آهک و ســیمان ۶۵۲
میلیون دالر جذب ارز صورت گرفت که سهم
 ۲درصدی از کل ارزش صادرات  ۹ماه امسال را
به خود اختصاص دادند .ارزش صادرات اقالم
یاد شده در دوره این گزارش نسبت به  ۹ماهه
( ۹۶منتهی به آذر) رشد چهار درصدی دارد.
براساس این گزارش ،مجموع صادرات بخش
معدن و صنایع معدنی در مدت  ۹ماهه امسال
بیش از  ۷میلیارد و  ۲۸۸ /۱میلیون دالر ثبت
شد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد یک
درصدی دارد .همچنین میزان وزنی صادرات
معدن و صنایع معدنی در مــدت این گزارش
افزون بر  ۴۴میلیون و  ۷۲۱ /۵هزار تن است که
در مقایسه با  ۹ماهه پارسال  ۱۰درصد کاهش
نشان میدهد.
میزان صــادرات بخش معــدن و صنایع
معدنی در این دوره بیش از  ۲۲درصد از ارزش
کل صــادرات غیرنفتی را به خــود اختصاص
داد و از نظر وزنی هم ســهم  ۵۱درصد از کل
را داشت.

صعود  ۳۴پلهای فوالد هرمزگان

در بیســتویکمین همایــش معرفــی
شرکتهای برتر ایران ،شرکت فوالد هرمزگان
موفق به کســب عنوان پیشــرو در بین ۱۰۰
شرکت برتر شد و با  ۳۴پله صعود نسبت به سال
گذشته رتبه  ۴۲را در بین شــرکتهای برتر
ایران کسب کرد.
مهمترین شــاخص انتخاب شرکتهای
پیشرو از بین  ۵۰۰شرکت برتر ،رشد سریع و
ارتقای رتبه فروش در چهار سال گذشته است.
همچنین میزان ســودآوری و بهرهوری از
مهمترین شــاخصهای انتخاب شرکتهای
برتر است.
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به اقدامات حساب شده نیاز داریم

اثر تحریمها بر صنعت فوالد

ایران در ســال  96صادر کننده
دو دسته عمده محصول در زنجیره
فــوالد بوده اســت حال بــا اعمال
تحریمها علیه ایران به خصوص در
ماده اولیه تولید فوالد یعنی گرافیت
این صنعت با چالــش هایی رو به رو
خواهد شــد که در ادامه بــه آن ها
اشاره خواهیم کرد.
پس از ماه ها تنــش و التهاب در
عرصه سیاســت جهانــی در جهت
بازداشــتن ایاالت متحده از اعمال
یکجانبه تحریم ها علیه ایران ،اولین
دور تحریــم هــای غیرقانونی این
کشور بر بخش وسیعی از محصوالت
و مبادالت تجاری ایران در بازارهای
جهانی شــامل خرید و فروش ریال
و دالر ،خرید و فــروش طال و فلزات
گرانبها ،انواع فلزات خام و نیمه خام
شامل فوالد ،مس ،روی و آلومینیوم،
و همچنین گرافیت و زغالســنگ،
تامیــن مالــی خارجــی ،خرید و
فــروش هواپیما و قطعــات یدکی،
خودروسازی و ...در  15مرداد 1397
دوباره برقرار گردید .بخش دیگری
از تحریم ها که در تاریخ  15آبان ماه
 1397نیز جاری شد شامل ،خدمات
بنادر و کشتیرانی ،بیمه و بانک ،نفت
و پتروشــیمی ،خدمات سوئیفت و
بخش انرژی می باشد.
در عیــن حــال در حــد فاصل
اعالم خــروج آمریــکا از برجــام تا
برقراری تحریمهــا ،فرصتی مغتنم
و هرچند کوتــاه ،برای بســیاری از
بخشهــای اقتصادی ایــران جهت
انجام حداکثری امــور پیشگیرانه و
اقدامات مقتضی در جهت تامین مواد
اولیه و مصارف ضروری ،ماشین آالت
و قطعات یدکــی در جهت به حداقل
رســانیدن اثرات تحریم فراهم بود
که خوشبختانه با برقراری اتاق های

فکر و گروههای ضربتی در بســیاری
از بخش های درگیر به انجام رســید.
با آغاز رسمی تحریم ها اما ،اقدامات
جدیدی مورد نیاز اســت که در این
مقاله ســعی بر آن داریم تــا پس از
مروری اجمالی بر مهمترین تاثیرات
تحریم هــا بر صنعت فوالد کشــور،
راهکارهای موجود در جهت مقابله با
آنها و بطور ویژه بحث فروش صادراتی
فوالد را مورد بررسی قرار دهیم.
به طور خالصه در دوران تحریمها،
تامین مواد اولیه و مصرفی ،ماشــین
آالت و قطعــات یدکــی و فــروش
محصول مهمترین مواردی است که
به شدت متاثر از این شرایط میباشد.
انتقال کاال به خصوص از مســیر
دریا و نیز انتقال پــول بعد دیگری از
مشــکالت پیش رو برای بخشهای
درگیر است  .اما در حالت کلی زنجیره
فوالد کشــور بدلیل ماهیــت بازار
در مقایســه با نفت و پتروشــیمی
عملیات ضدتحریمی آســانتری را
پیــش رو خواهد داشــت .پر واضح
است بســته به میزان نیاز به تامین
و فــروش در بازارهــای جهانــی
تاثیرپذیــری واحدهــای مختلف
از تحریم هــای مختلــف متفاوت
می باشد.
در بحث تامیــن مــواد اولیه و
مصرفی صنعت فوالد کشور ،تامین
الکتــرود گرافیتی را شــاید بتوان
مهمترین مسئله فوالدسازی قلمداد
نمــود .در صورت عــدم توانایی در
تامین این ماده به روش های مرسوم
و حتــی در بهای باالتــر ،می توان
از طرق مختلف واســطه ای به این
محصول دسترســی پیدا کرد .یکی
از مهمترین این روش ها ،خریداری
الکترود از واحدهای فوالدســازی
کشــورهای همســایه بــه جای

خریداری مســتقیم از تولیدکننده
خواهد بود.
در مقوله فــروش صادراتی اما،
راهکارهای مقابله بــا اثرات تحریم
در زنجیره فوالد کشور در دو بخش
مورد بررسی قرار میگیرد .در وهله
اول ،استفاده از مهمترین اصل بازار
یعنی قیمت رقابتی و ارائه تخفیف
حسابشــده در فــروش محصول
می باشــد تا برای خریدار جذابیت
اقتصادی ایجاد نماید .این راهکاری
بوده کــه حتی در بدترین شــرایط
تحریم موجب فــروش محصوالت
تحریمی ایران از جمله نفت گردیده
است.
نکته مهــم اما بــرآورد کاملی از
سناریوهای فروش داخل و صادراتی
می باشــد تا با معامالت با حداکثر
قیمت فروش صــورت پذیرد .اما در
صورتی که مشــتری حتــی با ارائه
تخفیف نیز ریسک خرید را نپذیرفته
یا تقاضای تخفیــف های نامعقولی
نماید که نه تنها فروش محصول را
غیراقتصادی بلکه موجب زیان نیز
گردد ،می توان از مسیرهای دیگری
به فروش محصول پرداخت.
در این زمینــه ،مروری بر فروش
محصوالت صادراتی کشور در سال
گذشته خواهیم داشــت .ایران در
ســال  1396صادرکننده دو دسته
عمده محصــول در زنجیره فوالد به
لحاظ وزنی و ارزشــی بوده اســت:
دسته اول محصوالت سنگآهنی با
حجم صادراتی بالغ بر  20میلیون تن
و دسته دوم فوالد خام و محصوالت
فوالدی با حجم صادراتــی بالغ بر
 8.5میلیــون تــن .صــادرات هر
دو دســته این محصــوالت بدلیل
جغرافیای بــازار و تاثیرپذیری باال
از تحریمهای حمــل و نقل دریایی

در دوران تحریم ها ،تامین
مواد اولیه و مصرفی ،ماشین
آالت و قطعات یدکی و
فروشمحصولمهمترین
مواردی است که به شدت
متاثر از این شرایط میباشد.
انتقال کاال به خصوص از
مسیر دریا و نیز انتقال پول
بعددیگری ازمشکالت
پیش رو برای بخش های
درگیر است
و بیمه با مشکالت حادی روبرو می
شــوند که در زیر به طور جداگانه به
بیان راهکار برای فروش هر دسته از
این محصوالت می پردازیم:
صــادرات  20میلیــون تنــی
ســنگآهن کشــور در قالــب
محصوالتــی نظیــر دانهبندی در
حدود  14میلیون تن و کنســانتره
حــدود  6میلیــون تــن صــورت
میپذیرد .این در حالیست که تمامی
این میزان محصول صادراتی بدلیل
ظرفیت باالی زنجیره فوالدســازی
در کشــور قابلیت جذب در زنجیره
فوالد داخلــی را خواهند داشــت.
ایران در حال حاضــر دارای حدود
50میلیــون تــن ظرفیــت تولید
کنسانتره سنگآهن و  47.6میلیون
تن گندلهســازی می باشد .بخشی
از ایــن ظرفیتها به تازگــی وارد
مدار شــده کــه نیازمنــد خوراک
جدید میباشــد و بخش دیگری از
ظرفیتهــای قدیمی نیــز همواره
بدلیل کمبود خوراک بال اســتفاده
مانده اســت .بــه جــرات میتوان
گفت کــه در حال حاضــر ظرفیت
 50میلیون تنی تولید کنســانتره

کشــور توانایی جذب تمامی حدود
 14میلیون تن سنگآهن دانهبندی
صادراتی را دارا میباشــد .از طرف
دیگــر واحدهای گندلهســازی در
سال های گذشته همواره با کمبود
خوراک روبــرو بوده اند و از ســوی
دیگر این واحدهــا قابلیت کارکرد
تــا  120درصد ظرفیت اســمی را
خواهند داشــت که این به معنای
توانایی جــذب و فــرآوری تمامی
کنسانتره تولیدی کشور در صورت
عدم صادرات کنسانتره خواهد بود.
با این راهکار ،عالوه بر حل بخشی از
مسائل تحریم در این زمینه ،ارزش
افزوده بیشتری نیز در زنجیره فوالد
کشور تولید خواهد گردید.
بدیــن ترتیب ،بــا اســتفاده از
ظرفیت واحدهای فرآوری داخلی،
مشــکل صــادرات  20میلیون تن
ســنگ آهن دانه بندی و کنسانتره
تا حد زیادی مرتفع خواهد شــد و
در عوض با توجــه به ظرفیت جذب
گندلــه توســط واحدهــای آهن
اسفنجی و کورهبلند ،در حدود  5تا 8
میلیون تن مازاد کنسانتره در کشور
وجود خواهــد داشــت .نکته مهم
آنجاســت که گندله تولیدی ایران
که تماما از نوع گندله احیا مستقیم
می باشد ،از محبوبیت بسیار باالیی
در کشــورهای حوزه خلیج فارس و
هند برخوردار می باشد .همچنین
با وجــود ماهیت احیایــی گندله
تولید ایران ،بازار ترکیه نیز به شدت
خواهــان خریداری ایــن محصول
از بازار کشــور بوده اســت .فروش
گندله در این بازارها با ارائه تخفیف
و در عین حــال تاثیرپذیری کم از
تحریمها به شــدت قابلیــت اجرا
خواهد داشت.
امامشکلاساسیبهصادراتفوالد
کشــور باز می گردد .در سال 1396
حدود  8.5میلیون تن فوالد از کشور
صادر گردیده است .از این میزان80 ،
درصد به صورت فوالد نیمه ســاخته
در قالب اسلب ،بیلت و بلوم و تنها 20
درصد در قالب محصــوالت فوالدی
صادر گردیده است .در سال ،1397
با در نظر گرفتن حجم تولید ،به حجم
صادراتی بیش از  10میلیون تن مازاد
محصول بازار داخلی نیاز خواهد بود
که بیش از  80درصد از آن فوالد خام
خواهد بود .در این راســتا مهمترین
راهکار ارائه تخفیفهای حساب شده
برای احجام باالی فروش خواهد بود.
در صورت راهگشا نبودن این راهکار،
توجه به موارد زیــر حائز اهمیت می
باشد:
به لحاظ بازار هــدف ،فروش
محصوالت فوالدی در کشــورهای
همســایه دارای مرز زمینی ،بدلیل
حمل و نقل ریلــی و جاده ای و عدم
نیاز به تجهیزات بندری و دریایی و
نیز خدمات بیمهای بیــن المللی،
تاثیرپذیری کمتــری از تحریم ها
داشــته و به لحاظ عملیات بانکی و
انتقال وجه معامله در قالب ارز ،طال
و یــا ریال از شــرایط مناســبتری
برخوردار می باشند.
در همین راستا ،صادرات غیر
مســتقیم کاال از طریق کشورهای

تقریباتمامیراهکارهای
موجود در طی دوره
تحریمبه افزایش هزینهو
ریسکهای باال در معامالت
واحدهای درگیرنسبتبه
حالتطبیعیمنجرخواهد
شد .به هر صورت اما ،برای
پایداری در تولید و فروش
قناعتبهسودآوری کمتر
و یا حد حساب شده ای از
زیان ،جزئی گریزناپذیر از
واقعیت کسب و کار در این
دوران خواهد بود
همسایه با استفاده از شرکای تجاری
و یا ثبت شــرکت های بازرگانی نیز
قابلیت اجرایی خواهد داشت.
در مورد فــوالد طویل ،فروش
محصــوالت فوالدی طویــل نظیر
میلگرد ،نبشــی و تیرآهن نسبت به
بیلت و بلوم از رصدپذیری پایینتری
برخوردار بوده و ریسک پایین تری
در تاثیرپذیری از تحریــم ها را دارا
میباشد .این مسئله بدلیل ماهیت
مشتری در خریداری این محصوالت
می باشــد زیرا محصول خریداری
شــده مســتقیما بــه دســت
مصرفکننده نهایی خواهد رسید.
صادرات محصوالت فوالدی طویل
بــه بــازار عــراق ،افغانســتان،
ترکمنســتان و پاکســتان دارای
کمتریــن رصدپذیری و ریســک
فروش خواهد بود.
صادرات فوالدخــام نیازمند
ارتباط گسترده با واحدهای نوردی
کشــورهای هدف می باشد .در بین
کشورهای همسایه ،کشور ترکیه از
ظرفیت بــاالی نــوردی برخوردار
میباشــد که در صــورت برقراری
ارتباطات نزدیک تجاری و تخفیف
مناســب در رقابت با قیمت قراضه
امکان صــادرات باالیــی را فراهم
خواهد آورد.
خریــداری یا احــداث واحد
نوردی در بازارهای هدف به خصوص
کشورهای همســایه جهت ارتباط
مستقیم با خریدار نهایی و به حداقل
رساندن اثرات تحریم نیز راهکاری
بلندمدت می باشد که در گذشته به
شــدت آنرا مورد توصیه قــرار داده
بودیم.
همچنین اســتفاده از ابتکارات
واســطهای و بهرهگیری از ظرفیت
تجار ایرانی و کشــورهای همسایه
جهت فروش غیر مستقیم محصول
نیز قابل بررسی می باشد.
در مجمــوع ،تقریبــا تمامــی
راهکارهــای موجــود در طــی
دوره تحریــم به افزایــش هزینه و
ریســکهای بــاال در معامــات
واحدهای درگیر نســبت به حالت
طبیعــی منجر خواهد شــد .به هر
صورت اما ،برای پایداری در تولید و
فروش قناعت به سودآوری کمتر و
یا حد حساب شده ای از زیان ،جزئی
گریزناپذیر از واقعیت کسب و کار در
این دوران خواهد بود.

خبر

افزایش  11درصدی تولید آهن اسفنجی در 9ماهه سال  97در فوالد هرمزگان
مدیر واحد احیا مســتقیم فوالد هرمزگان
گفت :کارکنان پرتالش واحد احیا مســتقیم
شرکت فوالد هرمزگان بار دیگر با استعانت از
خداوند متعال و با تکیه بر دانش و کارگروهی
در نه ماهه سال  97در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشــته به میزان 11درصد رشد داشته
است.
علیرضا نجــار قویدل افــزود :همچنین

آهن اسفنجی ارســالی به واحد فوالدسازی
در نه ماهه سال  97رشد1.3درصدی را نشان
می دهد وی بیان داشــت :تحقق موارد ذکر
شــده با اجرای 21پروژه  TQدر قسمتهای
مختلف واحــد منجر به افزایــش تولید درنه
ماهه سال  1397گردیده است که نتایجاجرای
پروژهــادر بخش کاهش نــرخ مصارف واحد
مشهود می باشد به گونه ای که نرخ مصرف گاز

طبیعی به ازای یک تن آهن اسفنجی نسبت
به نه ماهــه ســال 14.8 1396متر مکعب بر
کاهش یافته است.
وی اضافه کــرد :همچنین نرخ مصرف آب
به ازای یک تن اهن اسفنجی نسبت به نه ماهه
سال  1396روند نزولی داشته است و  0.1متر
مکعب یــک تن اهن اســفنجی کاهش یافته
است .در بخش مصرف برق نیز به ازای یک تن

آهن اسفنجی  10.7کیلو وات ساعت نسبت
به  9ماهه ابتدایی سال  96کاهش یافتهاست.
نجار قویدل افزود :در ادامه مســیر تولید با
تدوینتابلو اهداف و ترسیم چشم انداز تولید،
تالش تمامی نفرات و ظرفیت تجهیزات برای
رســیدن به این اهداف به کار گرفته می شود
که ثمره آن رســیدن به اهداف تعیینشــده
کیفیتآهن اسفنجی،کاهش میزان مصارف،

کاهش زمان توقفات اضطراری ،کاهش ضریب
شدت حوادث و افزایش بهروری نیروی انسانی
خواهد بود.
وی در پایــان از زحمات همــه واحدهای
پشتیبان کهدر راســتای تهیه و تامین اقالم
کلیدی همچون گندله و تامین قطعات مصرفی
برای انجام تعمیــرات بهموقع اقدام نمودهاند
قدر دانی کرد.

