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 فوالد ،اثرگذار در اقتصاد

غریبپور در ادامه عنوانکرد ۳.۹ :درصد تولید ناخالص
جهان به فوالد تعلق دارد .میزان اش��تغالزایی مس��تقیم و
غیرمس��تقیم این صنعت در جهان بی��ش از  ۹۰میلیون
نفر برآورد میشود .بر همین اساس نیز سازمان توسعه و
نوس��ازی معادن و صنایعمعدنی ایران در طول سالهای
گذشته تالش کرده تا نقشی موثر در این صنعت ایفا کند.
بخش پژوهش ایمیدرو ،رشد  ۵۰درصدی داشته و این
برنام��ه با رویکرد تقاضامحور انجام میش��ود .ایمیدرو در
جایگاه یک س��ازمان توسعهای با بهرهگیری از توانمندی
دانش��گاهها درحال برطرف ک��ردن نیازهای بخش معدن
و صنایعمعدن��ی اس��ت .برنامه ما این اس��ت که در قالب
برگزاری سمینارها ،دانشگاهیان دستاوردهای خود را به

 نگرانی بابت تامین سنگ آهن نداریم

عکس:

اعمال محدودیت بر صادرات زمانی کارآیی
دارد ک��ه توازن میان عرض��ه و تقاضای یک
محص��ول به��م خورده باش��د .ای��ن موضوع
درب��اره تولید ش��مش صحت ن��دارد ،چراکه
می��زان تولید فوالد در کش��ور م��ا به مراتب
بیش��تر از تقاضا برای آن است .براساس آمار
منتشرش��ده از سوی مراجع رس��می از کل
تولید فوالد کش��ور در س��ال گذشته ،حدود
 ۱۰میلی��ون ت��ن آن مازاد نی��از داخلی بود.
از آنجاکه در س��ال ج��اری برخی طرحهای
توسعه این صنعت به بهرهبرداری رسیدهاند،
انتظار میرود مازاد نیاز داخلی فوالد به بیش
از  ۱۰میلی��ون تن افزایش یاب��د .بهویژه که
درحالحاضر اقتصاد کش��ور ب��ا رکود روبهرو
و فعالی��ت صنای��ع مصرفکنن��ده فوالد هم
بهشدت محدود شده است.
بارها تاکید ش��ده ت��داوم تولید در زنجیره
ارزش فوالد کش��ور باید در اولویت نخس��ت
تولیدکنندگان باش��د اما صنایع پاییندستی
ت��وان مح��دودی از جذب ش��مش را دارند؛
بنابراین ش��مش مازاد نیاز کش��ور باید صادر
ش��ود .با توج��ه به موارد یادش��ده توس��عه
صادرات فوالد باید بیش از پیش مورد توجه
قرار گیرد ،چراکه در چنین شرایطی صادرات
به منزله تداوم تولید اس��ت .بهعالوه آنکه در
س��ایه تشدید تحریمهای ایاالت متحده علیه
ایران ،فروش نفت کشور با محدودیت روبهرو
ش��ده و درنتیجه با کمبود ارز مواجه هستیم.
در چنین شرایطی میتوان از امکان صادرات
فوالد برای رفع کمبودهای ارزی بهره گرفت.
در ادامه باید خاطرنش��ان کرد که حضور و
ماندگاری یک محصول در بازارهای صادراتی
به الزام��ات متعددی نیاز دارد .بازار صادراتی
یکباره بهدست نمیآید اما بهراحتی از دست
م��یرود .بنابرای��ن از سیاس��تگذارن انتظار
م��یرود با اتخاذ تصمیمات اش��تباه زمینه از
دست رفتن بازار را فراهم نکنند .یعنی مسیر
صادرات را که بهواسطه تحریمها دشوارشده،
بیش از این با چالش روبهرو نکنند.
با وجود تمام توصیههایی که در این زمینه
میش��ود تولی��د و صادرات از وج��ود مراجع
مختلف تصمیمگی��ری رنج میبرد .بر همین
اس��اس نیز در مواردی شاهدیم که عدهای از
سیاس��تگذاران اعتقاد دارن��د باید با تقویت
صادرات ف��والد ،ارز مورد نیاز کش��ور تامین
ش��ود .از س��وی دیگر نیز گهگاهی مصوباتی
مطرح میش��ود که مانعی رش��د و توس��عه
صادرات هستند.
توجه به این نکته ضروری بهنظر میرس��د
که صنایع در س��ایه استراتژیهای بلندمدت
امکان رش��د پی��دا میکنند .نب��ود ثبات در
ش��رایط و تغییر مداوم قوانی��ن و تصمیمات
تنه��ا ب��ه ض��رر تولیدکنن��دگان و فع��االن
صنعتی اس��ت .چنانچ��ه تولیدکنن��دگان از
روند فعالیت خود در آینده مطمن نباش��ند،
هیچ س��رمایهگذاری بلندمدتی را نمیتوانند
اجرایی کنند.
با وجود تمام اس��نادی که ب��رای حمایت
از تولی��د و صادرات فوالد ارائه میش��ود ،گاه
ش��اهدیم عدهای به بهان��ه مزیتهای تولید
فوالد در کشور ،این صنعت را تحت فشار قرار
میدهند؛ یعنی از انرژی ارزانی که در اختیار
صنعت فوالد قرار میگیرد گالیهمند هستند
و این دس��ت یارانهه��ا را بهانهای برای تحت
فشار قرار دادن این صنعت قرار میدهند.
درحالیک��ه بهرهمن��دی از ذخای��ر انرژی
و تولید ف��والد به منزله ایج��اد ارزشافزوده
از مناب��ع انرژی اس��ت .بهویژه ک��ه دولت در
ش��رایط کنونی امکان ص��ادرات گاز را ندارد،
پ��س چه بهتر از این ذخای��ر صنایع انرژیبر
و برای تولید محصولی با ارزشافزوده بیشتر
استفاده شود.
در همین حال باید به متولیان امر هش��دار
داد ت��ا در تصمیمگیریه��ای خ��ود دق��ت
بیش��تری کنند ،چراکه اتخاذ سیاس��تهای
اشتباه زمینه متضرر ش��دن صنایع را فراهم
میکن��د .اینگونه اش��تباهات حتی میتواند
تداوم تولید برخی فعاالن صنعتی را با مشکل
روب��هرو کن��د .صنای��ع ف��والد موقعیتهای
شغلی متعددی را در کش��ور ایجاد کردهاند،
بنابراین نباید به گون��های رفتار کرد که این
فرصتها از میان بروند .به ویژه که بس��یاری
از تولیدکنندگان بزرگ فوالد کشور به نوعی
وابس��ته به دولت هس��تند؛ یعنی ب��ا بهبود
ش��رایط تولید در این شرکتها ،سود حاصل
در توسعه زنجیره فوالد صرف خواهد شد.

گروه معدن

خداداد غریبپور رئی��س هیاتعامل ایمیدرو با تاکید
بر دس��تیابی صنای��ع فوالد به دس��تاوردهای بزرگ طی
س��الهای گذشته اظهارکرد :سال گذش��ته بیش از ۱۲
میلی��ون تن ف��والد به خارج کش��ور صادر ش��د که رقم
قابلتوجه��ی اس��ت .میزان تولید این صنعت در امس��ال
افزای��ش مییابد .براس��اس برنامهریزیهای انجامش��ده
میزان تولید آهن اس��فنجی کش��ور در سال جاری به ۳۷
میلی��ون تن و تولید ف��والد به مرز  ۳۲میلیون تن خواهد
رسید.
بهگزارش چیالن ،خداداد غریبپور ،رئیس هیاتعامل
ایمیدرو در مراس��م افتتاحیه بیس��تودومین سمپوزیوم
ف��والد گف��ت :در صنعت فوالد به دس��تاوردهای بزرگی
دست یافتهایم .سایر صنایع نیز میتوانند از صنعت فوالد
الگوبرداری کنند .س��ال گذش��ته بیش از  ۱۲میلیون تن
فوالد به خارج کش��ور صادر شد .در همین حال ،تقاضای
 ۱۵میلیون تنی داخلی نیز پوشش داده شد .این صنعت
برای امس��ال نیز برنامههای متعددی را جهت رشد تولید
در دس��ت اجرا دارد .انتظار میرود با اجرایی ش��دن این
برنامهه��ا میزان تولید آهن اس��فنجی در امس��ال به ۳۷
میلیون تن و تولید فوالد نیر به مرز  ۳۲میلیون تن برسد.
وی همچنین اظهارکرد :شرکتهای معدنی و فوالدی در
بازار س��رمایه ،با تش��کیل صندوقهای بازار گردان ،لیدر
بازارگردانی شدهاند تا بازار متعادل شود.

اکنون سایر صنایع ،بانکها و ...نیز در حال تدارک برای
بازارگردانی هس��تند .بازار بورس با حرکت ش��رکتهای
فوالدی به سمت متعادل شدن پیش میرود.

نمایش و اشتراک بگذارند .کما اینکه با همکاری دانشگاه
خواجهنصیر و بخش خصوصی شبیهس��از اپراتور هدایت
دامپتراک به نمایش درآمد .هدف از ارائه این شبیهس��از
به صفر رساندن حوادث رانندگی در معادن است .رویکرد
همکاری ایمیدرو با دانش��گاهها و انجمنهای تخصصی،
تقاضامحور است .سال گذشته  ۱۷۰نیاز را شناسایی کرده
و در حال کار روی آنها هس��تیم؛ انتظار میرود نتایج این
تحقیقات در آینده نزدیک نمایان شود.

 دستاوردهای صنعت فوالد ایران

غریبپ��ور در ادام��ه تاکید کرد :در صنع��ت فوالد به
دستاوردهای بزرگی دس��ت یافتهایم .تولید فوالد ایران
در  ۸ماه نخست سال  ۲۰۲۰با رشد بیش از  ۱۱درصدی
همراه ش��ده است .این رشد در شرایطی حاصل شده که
تولید فوالد در جهان نزولی بود.
وی اف��زود :تاکن��ون بیش از  ۱۷میلیارد دالر ازس��وی
ایمی��درو و ش��رکتهای تاب��ع آن در بخ��ش مع��دن و
صنایعمعدنی س��رمایهگذاری ش��ده است .سال گذشته
ای��ن ح��وزه ب��ا ص��ادرات  ۸میلی��ارد دالر کاال در صدر
تامینکنندگان ارز قرار گرفت.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه برای
دس��تیابی به هدف تولید  ۵۵میلی��ون تن فوالد ،نیاز به
 ۵میلیون یورو س��رمایهگذاری است .این میزان سرمایه

همتی از مدیرعامل فوالد مبارکه قدردانی کرد

حضور فوالد مبارکه در جنگ تمام عیار اقتصادی

آیین تقدیر از صادرکنندگان عرصه بازگشت ارز
به کشور با حضور  ۵۰صادرکننده نمونه برگزار و از
حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل فوالدمبارکه تقدیر
شد .بهگزارش روابطعمومی شرکت فوالد مبارکه،
در این مراس��م ،رئیس کل بان��ک مرکزی ایران از
مدیرعام��ل ف��والد مبارکه اصفه��ان بهدلیل انجام
تعهدات ارزی و کمک به رش��د و توس��عه صادرات
غیرنفت��ی در کش��ور که ام��روزه از اهمیت ویژهای
برخ��وردار اس��ت و همچنین به جهت حفظ ارزش
پول ملی و ثبات بازار ارز تقدیر و تشکر کرد .گفتنی
است ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان بهعنوان یکی
از ش��رکتهای بزرگ در این صنعت و صادرکننده
تمام تعهدات ارزی خود را در جهت بازگشت ارز به
کش��ور انجام داده و عملکرد مثبت و قابلقبولی در
این زمینه داشته است.
در بخشی از این تقدیرنامه آمده است:
تولی��د و صادرات غیرنفت��ی ،نقش معناداری در
رش��د و توسعه اقتصادی کش��ور ،حفظ ارزش پول
مل��ی و ثب��ات بازار ارز و بخشه��ای واقعی و مالی
اقتصاد دارد .در این زمینه با توجه به وضعیت کالن
اقتصادی و غیراقتصادی کش��ور از یک س��و و وضع
شدیدترین و بیسابقهترین تحریمهای بینالمللی

علیه کشور ایران به ویژه در بخشهای بانکی و نفتی
از س��وی دیگر ،نقش صادرکنن��دگان غیرنفتی در
خط مقدم جنگ اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
ازای��ن رو ،نظر بر اینک��ه در عرصه جنگ تمام عیار
اقتصادی طی س��الهای اخیر نس��بت به صادرات
غیرنفت��ی و ایجاد درآمده��ای ارزی جهت تامین
نیازهای وارداتی کشور اقدام کردهاید بدین وسیله
از تالشه��ای جنابعال��ی در جه��ت حفظ تولید
اش��تغال اس��تمرار صادرات غیر نفتی و بازگش��ت
مناب��ع ارزی حاصل از صادرات در چرخه رس��می
اقتصاد کش��ور تش��کر و قدردانی و به این مناسبت
لوح سپاس به حضورتان تقدیم میشود .امید است
همواره در تولید و ایجاد اش��تغال سرمایهگذاری و
صادرات غیرنفتی پیروز و سربلند باشید.

عرضه فوالد به شیوه مچینگ حذف شود

سیدرضا شهرس��تانی ،عضو هیات مدیره انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران ،یکی از دالیل آش��فتگی
ب��ازار ف��والد را اختالف ش��دید قیم��ت محصوالت
ف��والدی در بازار آزاد با بورس کاال دانس��ت و گفت:
این آشفتگیها شامل دو بخش مقاطع تخت و طویل
فوالدی میش��ود .بهعنوان مثال بهتازگی ورق سیاه
 ۱۲۵۰۰تومان در بورس کاال معامله شده در صورتی
ک��ه قیم��ت آن در بازار آزاد  ۲۲۵۰۰تومان اس��ت.
ای��ن  ۱۰هزار تومان اختالف رانت بزرگی را بهوجود
میآورد .شهرستانی اظهارکرد :عرضه فوالد به شیوه
مچینگ باید کام ً
ال حذف ش��ود و تمامی محصوالت
فوالدی فق��ط در تاالر محصوالت معدنی و صنعتی
بورس کاال ارائه شوند.
بهگزارش چیالن ،س��یدرضا شهرس��تانی ،عضو
هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ،یکی
از دالیل آشفتگی بازار فوالد را اختالف شدید قیمت
محصوالت فوالدی در بازار آزاد با بورس کاال دانست
و گفت :این آشفتگیها شامل  ۲بخش مقاطع تخت
و طوی��ل فوالدی میش��ود .بهعنوان مثال ،بهتازگی
ورق س��یاه  ۱۲۵۰۰توم��ان در ب��ورس کاال معامله
ش��ده در صورتی که قیمت آن در بازار آزاد ۲۲۵۰۰
تومان است .این  ۱۰هزار تومان اختالف رانت بزرگی

را بهوج��ود میآورد .وی با انتق��اد از عرضه مقاطع
فوالدی به ش��یوه مچینگ تأکید کرد :عرضه فوالد
به ش��یوه مچینگ باید کام ً
ال حذف ش��ود و تمامی
محصوالت فوالدی فقط در بورس کاال ارائه ش��وند.
حذف عرضه فوالد به ش��یوه مچینگ به  ۶ماه زمان
نی��از دارد اما ب��ا برنامهریزیهای انجام ش��ده ،قرار
اس��ت به مرور تمامی محصوالت فوالدی در بورس
عرضه و معامالت بهطور شفاف و مستند انجام شود.
شهرس��تانی با اش��اره به وجود تقاض��ای کاذب در
ب��ازار این محصول افزود :با وجود تولید  ۱۵میلیون
تنی فوالد مازاد بر تقاضای داخلی ،بیارزش ش��دن
پ��ول ملی و ممنوعیت ص��ادرات ،تقاضا را باال برده
اس��ت .با اثرپذیری نرخ فوالد از ش��اخصهای کالن
اقتصادی یکی از کاالهایی که میتواند مقدار زیادی
از س��رمایه را حفظ کند ،فوالد است به همین دلیل
نی��ز تقاضا برای محصوالت فوالدی در ایران بس��یار
باال رفته است .مچینگ یا خریداری از کاالی مازاد
معام�لات به فرآیندی اطالق میش��ود که طی آن،
در صورتیکه تمامی حجم عرضهش��ده کاالی مورد
نظر در ت��االر معامالت بورس کاال مورد معامله قرار
نگیرد ،بخش��ی باقی مانده و معامله نشده ،با قیمت
پایه در سیستم مازاد عرضه یا مچینگ قرار میگیرد.

از مح��ل مناب��ع صنای��ع معدنی قابل تامین اس��ت .وی
همچنین خاطرنش��ان کرد :ما در ایران  ۱۴مرز جادهای
و  ۵م��رز دریای��ی داریم که ظرفیتی کمنظیر محس��وب
میشود .درحالحاضر با احتساب اسکله منطقه پارسیان
و خلیجفارس ۲ ،بندر تخصصی به معدن و صنایعمعدنی
تعلق دارد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه خاطرنش��ان کرد:
به توس��عه فوالدهای کیفی و س��بک و همچنین کاهش
انتشار گازهای گلخانهای توجه داریم.

 مدیریت قیمت فوالد

وی ادامه داد :در راس��تای اجرای سیاستهای وزارت
صنع��ت معدن و تجارت بهدنب��ال مدیریت قیمت فوالد
هس��تیم .ب��هزودی نرخ فروش فوالد را ب��رای ذینفعان
اقتصادی میکنیم و در آینده نزدیک ش��اهد بازگش��ت
تع��ادل ب��ه این ب��ازار خواهیم بود .البته م��ا اعتقادی به
دخالت در بازار نداریم اما مدیریت بازار موضوع متفاوتی
است؛ بنابراین در کنار مردم هستیم تا شرایط بازار فوالد
(شمش ،ورق و محصوالت نهایی) متعادل شود.

 فوالدیها در بازار سرمایه

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت :ش��رکتهای معدنی
و ف��والدی در ب��ازار س��رمایه ،با تش��کیل صندوقهای
بازارگردان لیدر بازارگردانی شدهاند تا بازار متعادل شود.

غریبپ��ور در ادامه بیان کرد :هیچ نگرانی برای تامین
سنگ آهن براساس سند چشمانداز توسعه کشور نداریم.
توس��عه و سرمایهگذاری در معدن و صنایعمعدنی اکنون
زاین��ده ش��ده و تامین مالی را انج��ام میدهد .در همین
حال فعالیتهای اکتش��افی نیز ادام��ه دارد .حفاری در
عمق یکی از اهداف ما اس��ت .برخی ذخایر س��نگ آهن
فعل��ی اگرچه رو به تمام اس��ت اما مع��ادن جدیدی نیز
کشف شدهاند .کما اینکه در پهنه جازموریان و بهرامگور
ذخایر قابلتوجهی کشف شده است.

 بومیسازی ادامه دارد

رئی��س هیات عام��ل ایمی��درو در بخ��ش دیگری از
س��خنانش اعالم ک��رد :برنامهه��ای متع��ددی را برای
بومیس��ازی صنعت فوالد در دس��تور کار داریم .ارزش
این پروژهها در امس��ال براب��ر  ۵۰۰میلیون یورو برآورد
شده است.
فعاالن صنعت فوالد همواره تالش کردهاند تا مس��ائل
محیط زیستی را مورد توجه قرار دهند .بر همین اساس
نی��ز درحالحاضر تا  ۹۰درصد آب صنعت فوالد بازیافت
میش��ود .عالوه بر این ،آماده هر نوع همکاری با سازمان
محیطزیس��ت و منابع طبیعی هس��تیم تا توسعه بخش
معدن و صنایعمعدنی را به مسیر درستی هدایت کنیم.

 سخن پایانی

ایمی��درو بهعن��وان یک س��ازمان توس��عهای
فعال در بخ��ش معدن و صنایعمعدنی توس��عه
فعالیتهای اکتشافی را در دستور کار خود دارد.
بر همین اس��اس نیز بهگفته رئیس هیات عامل
ایمیدرو با توجه به توسعه اکتشافات توسط این
سازمان ،نگرانی برای تامین سنگ آهن براساس
سند چش��مانداز توس��عه در افق  ۱۴۰۴و برای
تولید  ۵۵میلیون تن فوالد نداریم.

