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در تعیین قیمت کنسانتره و گندله؛
پایبندی به توزیع سود عادالنه در 
کالن به نفع همه ذی نفعان است

سارا کریمی جم

با وجود منابع غنی معدنی در ایران، صنایعی 
مانند فوالد بــا توجه به میزان اشــتغال زایی و 
ارزآوری به یک صنعت مهم و استراتژیک تبدیل 
شده است. خوشبختانه امروز شاهد شکل گیری 
زنجیره  قوی فوالد در ایران هستیم. با این حال در 
چند سال گذشته، تعیین نرخ کنستانتره و گندله 
و حتی فوالد باعث شــده تا دو دسته گی در بین 

این صنایع ایجاد شود.
  قیمت گذاری محصــوالت صنایع معدنی 
یکی از مهم ترین  موضوعاتی بوده که در ماه های 
گذشته مورد بحث و بررسی بسیاری قرار گرفته 
است. برخی از فعاالن این حوزه معتقدند که باید 
قیمت ها متناسب با بازارهای جهانی انجام شود. 
در این بین می توان به مدیرعامل شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو اشاره کرد. چندی پیش تقی 
زاده، در نشســت مطبوعاتی خود به صراحت 
عنوان کرد که باید قیمــت زنجیره تولید فوالد 
از سنگ تا ورق، بر اساس نسبتی از قیمت های 
جهانی تعیین شود. وی به این نکته اشاره نکرد 
که شــیوه قیمت گذاری در هر کشــورهای بر 
اساس مولفه ها مختلف تعیین می شود. در این 
بین باید عنوان شود، آیا به واقع در فضای صنعتی 
و تولیدی کشــور همه پارامترها می تواند طبق 
قیمت های بین المللی باشد. به عنوان مثال: آیا 
میزان دستمزد کارگر در معادن مطابق با میزان 
پرداختی در کشورهای اروپایی است؟ آیا بهای 

انرژی در ایران با سایر کشورها برابری می کند؟
آیــا مــواد اولیه همچــون ســنگ آهن از 
کشورهای دیگر وارد می شــود؟ با یک بررسی 
ساده کامال مشخص است که میزان پرداختی 
کارگران در ایــران حداقل 10 برابــر کمتر از 
کشورهای پیشــرفته بوده و بهای انرژی در این 
کشور یارانه ای است. خوشبختانه تولیدکنندگان 
فوالد نیز از سنگ آهن داخلی استفاده می کنند 
و این امر باعث عدم هزینه واردات می شود. اینکه 
عنوان شود، باید تنها برخی از محصوالت زنجیره 
فوالد تابع قیمت جهانی باشــد، کارشناســانه 
نیست. زیرا تمام مولفه های مهم در بهای تمام 

شده با قیمت جهانی برابر نیست.

حال ســوال اینجاســت، توجیه اقتصادی 
ســرمایه گذاری در ایران در حوزه فوالد بر چه 
مبنایی است؟ آیا چشم پوشی از این ظرفیت ها 
در کشــور و تکیه بر قیمت ها بین المللی امکان 

پذیر است؟
باید به این نکته توجه کرد که راه اندازی برخی 
از صنایع مانند فوالدسازی و یا خودروسازی در 
کشور بخاطر وجود مولفه های ساخت در کشور 
بوده است. به عنوان مثال سنگ آهن به عنوان 
یکی از مواد اولیه مهم در ساخت فوالد، در کشور 
وجود دارد. بنابراین تولید فوالد می تواند برای 
ایران توجیه اقتصادی داشــته باشد. همچنین 
یکی از عمده دالیل راه اندازی بــازار خودرو، از 
طرفی وجود بازار پایدار در کشور بوده و هموراه 
تقاضا برای آن وجــود دارد. از طرف دیگر مواد 
اولیه برای ساخت خودرو مانند ورق نیز در کشور 
وجود دارد. این عوامل در کنار ســایر مولفه ها 
باعث شــده تا این صنایع بزرگ در کشور ایجاد 

شوند.
اگر قرار بود برای تولید فوالد مواد اولیه  مهمی 
مانند سنگ آهن را وارد می کردیم، قطعا احداث 
کارخانجات فوالدی توجیه اقتصادی نداشت. اگر 
ما از توجیه اقتصادی سرمایه گذای چشم پوشی 

نمایم، اساسا پیشرفت نخواهیم کرد.
نکته بعدی این است که آیا نباید توزیع سود در 
زنجیره فوالد بر مبنای هزینه های سرمایه گذاری 
و هزینه تبدیل در کل زنجیره صورت پذیرد؟ به 
طور مثال: باید بررسی شــود به چه میزان برای 
یک واحد کنسانتره ســازی یا فوالدسازی و... 
هزینه شده است، آنگاه بر اساس سرمایه گذاری 
که در آن شــرکت ها صورت گرفته، ســود را به 

همان نسبت، به کل زنجیره تعمیم داد.
به اعتقاد نگارنده، پایبندی به توزیع ســود 
عادالنه در کالن به نفع همه ذی نفعان اســت. 

تخطی از این امر به کل زنجیره ضرر می رساند.

اخبار فوالد

مرتضی بلوکی

 وزارت صمت از توزیع رانت گســترده به 
عده ای محدود که مجــوز خرید فوالد ارزان 
را دارند و خود ایــن وزارتخانه مجوز خرید را 
می دهد، اطالع دارد اما همچنان این مسیر 
را باز گذاشته و فقط اعالم می کند برای بهبود 

اوضاع برنامه دارد.
»پاســخگو نبودن مســووالن در قبال 
تصمیم های اشــتباه« یکی از مشــکالت 
بزرگ کشور ماســت که به راحتی اقدامات و 
اشتباهات بزرگ یک مسوول پس از عزل او، 
فراموش می شود و فردی جدید در مسند مدیر 
قبلی قرار می گیرد. متاســفانه این پروسه از 
سوی وزارت صمت نیز با وجود هشدارهای پی 
در پی کارشناسان و فعاالن بازار در حال انجام 
است و مسووالن تصمیم گیر انگار که خبر از 
تبعات بازار دونرخی و توزیع رانت گســترده 
ندارند و بر روند تصمیم گیری های مدیران 
قبلی اصرار دارند. اما نکته تاسف بار این است 

که به زودی بازهم شاهد برگزاری دادگاه های 
فســاد مالی این بار در حوزه فوالد خواهیم 
بود و رانت گیرندگان امروز همگی محاکمه 
می شــوند اما رانت دهنده ها که مسوولیت 
دارند، در بهترین حالت تنها برای مدتی عزل 

می شوند.
براساس اعالم رضا شهرستانی، عضو هیات 
مدیره انجمن فوالد که برگرفته از یک جمع 
و تقسیم ساده است، در سال حدود 24هزار 
میلیارد تومان رانت فقط در حوزه ورق فوالد 
توزیع می شود که این اتفاق ناگوار در اقتصاد 

ملی با وجود اعالم گسترده در رسانه ها با بی 
اعتنایی مسووالن روبه رو می شود.

عرضه ماهانه ۳00 هزار تن ورق فوالدی 
در بازار رسمی و اختالف قیمت آن با بازار آزاد، 
ماهانه دو هزار میلیارد تومــان رانت معادل 
24 هزار میلیارد تومان رانت ســاالنه در این 
صنعت توزیع می کند. بــا توجه به اینکه این 
رقم برابر نصف یارانه نقدی ساالنه است این 
سوال مطرح می شود که کنترل قیمت ها از 
ســوی وزارت صمت در چنین شرایطی که 
مانع از رسیدن سود به تولید کننده و مصرف 

 کننده نهایی می شــود، در نهایت رانت را به 
کدام ســو روانــه می کند؟ البتــه داریوش 
اسماعیلی معاونت معدنی وزارت صمت که 
مسوول اول تنظیم بازار فوالد است در پاسخ 
به این پرسش که آیا شما از تفاوت 50 درصدی 
قیمت ورق فوالد و محصولی که به دست مردم 
و مصرف کنندگان می رسد اطالع دارید؟ می 
گوید: »بله ما هم خبر داریم اما برای بهبود این 

اتفاق برنامه داریم!«
به عبارت ســاده تر وزارت صمت از توزیع 
رانت گســترده به عده ای محدود که مجوز 
خرید فوالد ارزان را دارند و خود این وزارتخانه 
مجوز خریــد را می دهــد، اطــالع دارد اما 
همچنان این مسیر را باز گذاشته و فقط اعالم 
می کند برای بهبود اوضاع برنامه دارد. در این 
شرایط باید به مسووالن تنظیم بازار گوشزد 
کرد که از اوایل ســال 97 این اتفاق ناگوار در 
اقتصاد یعنی احتساب نرخ فوالد با دالر ارزان 
و دونرخی شدن بازار پابرجا بوده و خریداران 
به ظاهر تولیدکننده در این دو سال میلیاردها 
تومان از فــروش محصوالت فوالدســازان 
 به نــرخ هــای باالتــر در بازار غیررســمی 

به جیب زده اند.
در تازه تریــن آمار نیز یکی از رســانه ها 
پس از بررســی فقط 50 روز معامالت فوالد 
به رقم 5 هزار میلیارد تومان رانت رســیده 

اســت. به عبارت دیگر تنها در معامالت یک 
نوع محصول فوالدی در یک ســال، به اندازه 
نصف یارانه نقدی کشور خوراک رانت خواران 
تامین می شود اما وزارت صمت همچنان بر 
قیمت گذاری اجباری بر نرخ فوالدسازان به 
بهانه حمایت از مردم و مصرف کننده اصرار 
دارد اما معاونت معدنی این وزارتخانه هم به 
صراحت اعالم می کند که بر رشد 50 درصدی 
قیمت هایی که به مصرف کنندگان در خارج 
از شبکه رسمی می رسد واقف است. پس دلیل 
این اصرار بر ارزان فروشــی و سود بردن یک 
عده خریدار محصول ارزان از شبکه رسمی و 

فروش در بازار غیررسمی چیست؟
در همین حوزه یکی از فعاالن بازار فوالد 
از اسماعیلی خواسته تا به این پرسش که آیا 
»وزارت صمت فاصلــه 50 درصدی قیمت 
ورق و پروفیل را قبول دارد؟« پاسخ دهد. در 
این زمینه می توان به نرخ های رسمی قیمت 
لوله و پروفیل فوالدی اشاره کرد. در شرایطی 
پروفیل ســازان با مجوزهای وزارت صمت 
از بازار رســمی کاال ورق فوالدی را حدود 5 
هزار تومان خریداری مــی کنند که در حال 
حاضر قیمت پروفیل فوالدی حدود 10 هزار 
تومان در بازار است! اختالفی 100 درصدی 
که پاسخ گوی این فاصله قیمتی باید وزارت 

صمت باشد.

مسئوالنی که تاوان تصمیمات اشتباه را نمی دهند؛

اصرار وزارت صمت بر توزیع گسترده رانت 

با تالش جمعی مدیریت و کارکنان ناحیۀ فوالدسازی 
و ریخته گــری مداوم فوالد مبارکــه کیفیت تختال های  
مطابق سفارش تولیـــدشده در این ناحیــــه که برای 
تولیـــــد لوله های انتقال نفت و گازترش مورداستفاده 

قرار می گیرد، به 90 درصد افزایش یافت.
رئیس کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکــه با بیان ایــن مطلب و با اشــاره به اهمیت 
اســتراتژیک تولید این نوع فوالدها که در صنایع نفت و 
گاز کشور مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح کرد: طرح 
احداث خط لولۀ انتقال نفت خام گوره به جاسک یک پروژۀ 
ملی و بسیار مهم اســت؛ ازاین رو تولید تختال با کیفیت 
موردنیاز تولیــد ورق این نوع لوله ها کــه از ماه ها قبل در 
شرکت فوالد مبارکه آغاز شده، برای شرکت فوالد مبارکه 

از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
محمدمهدی مرندی، ضمن قدردانــی از تالش همۀ 
مدیران و کارکنان که در بخش های مختلف فوالد مبارکه 
در تولید این نوع گرید خــاص فعالیت دارند، در خصوص 
اهمیت عملکرد واحد کنترل کیفی ناحیۀ فوالدســازی 
و ریخته گری مداوم در تولید ایــن نوع محصوالت گفت: 
تمامی تختال های تولیدی ایــن گریدها بالفاصله پس از 
اتمام برش تا زمانی که مــدارک موردنیاز تکمیل و مجوز 

آزادسازی و ارسال آن ها صادر شود، بلوکه می شوند. وی در 
تشریح این فرایند افزود: کنترل آنالیز شیمیایی ذوب ها 
از نظر مطابقت با کارت ســاخت گرید مربوطه، بازرسی 
دقیق تختال ها در حالت گرم در پولپیت برش ماشــین 
5 ریخته گری، گزارش ســریع عیوب ســطحی و شکلی 
احتمالی در صورت مشــاهده به مســئولین تولید برای 
رفع سریع عیوب در حین ریخته گری و نهایتا عدم تولید 
تختال معیوب از وظایف مهم این واحد اســت. همچنین 
پس از اتمام ســیکل خنک کاری و چیدمان تختال ها نیز 
کارکنان واحد کنترل کیفی اقدام به بازرسی دقیق سطح 
رویی و جانبی و همچنین ســر و تــه تختال ها می کنند. 
پس از آن عملیات زدودن زائدهای اضافی )ُشــّره زنی( بر 
روی تختال ها و اندازه گیری ابعادی دقیق طول و عرض و 
ضخامت آن ها به منظور مطابقت با ابعاد مورد درخواست 

مشتری انجام می شود.
رئیس کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: در مرحلۀ بعد چنانچه از 
سوی بازرس عیبی در تختال مشــاهده شود، رفع عیب 
برحســب نوع آن، توسط برش یا مشــعل اسکارف انجام 
می شــود. پس از بازرســی مجدد و در صــورت برطرف 
شــدن کامل عیب و تطابق با دســتورالعمل های کنترل 

کیفی، تختال مورد تأیید قرار می گیــرد.  وی با تأکید بر 
اهمیت کیفیت این قبیل محصوالت اظهار کرد: در ادامۀ 
فعالیت های فوق، مرحلۀ مستندسازی قرار دارد. به همین 
منظور، واحد کنترل کیفی با همــکاری تمام واحدهای 
مرتبط مانند آزمایشگاه فوالدســازی، واحد آماده سازی 
و اصالح تختال )28(، دفتر فنــی تولید )STG(، واحد 
برنامه ریزی و کنترل تولیــد )PPC( و واحد متالورژی و 
روش های تولید )MPT( مدارک موردنیاز مشتری را نیز 

تهیه، گردآوری و ارائه می کند.
مرندی با تأکیــد بر این که بازرس های مقیم شــرکت 
IGS که نمایندۀ شرکت نفت هستند تمامی این مدارک را 
دقیقا بررسی و تأیید می کنند، گفت: مدارک مربوطه جهت 
تنظیم صورت جلسه به واحد صدور گواهی کیفیت فرستاده 
می شود و در آنجا صورت جلسۀ آزادسازی تختال ها با حضور 
نمایندگان واحد فروش، فوالد اکســین، گواهی کیفیت 
و بازرس شــرکت IGS تنظیم و امضا می شود. سپس این 
صورت جلســه در اختیار واحد کنترل کیفی فوالدسازی 
قرار می گیرد و تختال های بلوکه شده مطابق صورت جلسۀ 
ارسالی، آزادســازی و از بلوکه خارج می شــود. در نهایت 
تختال ها توسط واحد برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت 

به مقصد مشتری ارسال می گردد.

وی با تأکید بر این که تولید فوالد خام موردنیاز تولید 
ورق و لوله های انتقال نفت و گازترش برای فوالد مبارکه 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت گفــت: همچنان که 
اشاره شد، طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به 
جاسک یک پروژۀ ملی اســت و مدیریت و کارکنان فوالد 
 مبارکه از این که در اجــرای این پروژه ملی ســهیم اند، 

به خود می بالند.

افزایش بازده کیفی فوالدهای ویژه انتقال نفت و گازترش به 90 درصد
خبر
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فوالد هرمزگان تــا کنون موفق 
شده است تعداد بسیاری از قطعات 
مورد نیاز در صنعــت تولید فوالد را 
بومی سازی کند. این اقدام از یک سو 
منجر به مقاوم شــدن صنعت فوالد 
در مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا 
شده و از ســوی دیگر حجم وسیعی 
از اشتغال و رشد شرکت های دانش 

بنیان را موجب شده است.

مهنــدس ارزانــی، مدیرعامل 
شــرکت فوالد هرمزگان، در جلسه 
کمیتــه مدیریــت شــرکت فوالد 
هرمزگان با تاکید بر بومی ســازی و 
توان داخلی کشور گفت: باید بتوانیم 
از ظرفیت هــا و تــوان علمی که در 
کشور وجود دارد استفاده کرد و نیاز 
خود را از ایــن طریق برطرف کنیم. 
ارزانی بر تشــکیل جلسات کمیته 

بومی سازی در شــرکت به صورت 
منظم و پیگیری تــا حصول نتیجه 

تاکید کرد.
در میان فوالدســازان کشــور، 
شــرکت فــوالد هرمــزگان توجه 
ویژه ای به بومی سازی داشته است. 
بومی سازی تکنولوژی تولید فوالد 
گامی مهم در راستای بومی کردن 
دانش تولید فوالد اســت. این اقدام 

همچنیــن از ایــن رو حایز اهمیت 
اســت که صنعت فوالد کشور را در 
برابر تکانه های سیاســت خارجی و 

تحریم ها بیمه می کند.
فوالد هرمزگان تــا کنون موفق 
شده است تعداد بسیاری از قطعات 
مورد نیاز در صنعــت تولید فوالد را 
بومی سازی کند. این اقدام از یک سو 
منجر به مقاوم شــدن صنعت فوالد 

در مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا 
شده  و از سوی دیگر حجم وسیعی 
از اشتغال و رشد شرکت های دانش 

بنیان را موجب شده است.
الزم به ذکر است که نرم افزاری 
در کشــور در خصوص بومی سازی 
طراحی شــده اســت که  نیازهای 
صنایع در حوزه قطعات و مواد اولیه  
در آن ثبت می شود  و پژوهشگران 
می توانند متناسب با نیازهای اعالم 
شــده طرح های پژوهشــی خود را 
ارائه کند. شــرکت فوالد هرمزگان 
از جمله شرکت های پیش رو در این 
بخش بوده است و با استفاده از توان 
علمی کشور و مراکز علمی و فناوری 
و مراکز دانشــگاهی، توانسته است 
مواد اولیــه و قطعات مــورد نیاز را 

بومی سازی کند.
فوالد هرمزگان در حوزه ارتباط 
با دانشــگاه و مراکز علمی 49 پروژه 
پژوهشی را با مراکز علمی هرمزگان 
و کشــور در دســت اقــدام دارد. 
همچنین پژوهشــگران می توانند 
از طریق مراکز علمی و پژوهشــی 
با فوالد هرمزگان همــکاری کنند 
و در فوالد هرمــزگان آمادگی الزم 
برای همکاری با ایــن مراکز وجود 
دارد و این شــرکت این آمادگی را 
نه در حرف و شــعار، بلکه در عمل 
نشــان داده اســت. البته دلیل این 

رویکرد فوالد هرمزگان، توجه ویژه 
مهندس ارزانی به اقتصاد مقاومتی 
و بومی ســازی صنعت فوالد است. 
مدیرعامل فوالد هرمزگان همواره 
بر فعالیت های علمی این شــرکت 

در عرصه های مختلف تاکید دارد.
در همین راستا با توجه به رسالت 
و مســئولیت اجتماعــی در حوزه 
پژوهــش و صنعت فــوالد یک نیاز 
سنجی در فوالد هرمزگان  انجام شد 
و فرآیند ریخته گری که در صنعت 
فوالد یک ضرورت اســت و بســیار 
حائز اهمیت، به عنوان یک موضوع 
شناسایی شد و به همین دلیل  اولین 
کنفرانس ملی ریخته گری کشــور 
توسط فوالد هرمزگان، با همکاری 
مراکز دانشــگاهی برنامــه ریزی و 

برگزار شد.
فرزاد ارزانی، مدیرعامل شرکت 
فــوالد هرمــزگان معتقد اســت: 
»بومــی ســازی در دل تکنولوژی 
اتفاق می افتد، امــا اول باید دانش 
ســاخت تجهیز را کســب کنیم.« 
این نــگاه مهنــدس ارزانی موجب 
شده است شــرکت فوالد هرمزگان 
از جمله شــرکت های پیشــرو در 
بومی ســازی ســاخت تجهیزات 
صنعت فــوالد و همچنین پیشــرو 
 در دست یابی کشور به دانش تولید 

فوالد باشد.

ایلنا گزارش داد؛

تالش فوالد هرمزگان برای دستیابی به دانش تولید فوالد 


