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مهندس ارزانی تاکید کرد:
 توسعه صنعت فوالد هرمزگان 

با چشم اندازی بلندمدت
مهندس ارزاني در جمع تولیدکنندگان و 
صاحبان صنایع و معادن استان که به میزبانی 
آیت اهلل نعیم آبــادی نماینده ولــی فقیه در 
اســتان و امام جمعه بندرعباس به مناسبت 
سال رونق تولید برگزار گردید، اظهار داشت: 
توسعه صنعت فوالد-هرمزگان با چشم اندازی 
بلند مدت در دستور کار است که البته این مهم 

مستلزم مطالبه گری عمومي است.
وي با اشــاره به ســخنان دکتر روحاني در 
ســال ١٣٩٢مبني برتولید ١٠میلیون تولید 
فوالد در هرمزگان گفت: همه دستگاه ها باید 
براي تحقق این امر تالش کنند و قطعا با تولید 
این حجم فوالد در این استان شاهد رشد قابل 

توجه اقتصاد منطقه خواهیم بود .
مهندس ارزانی با تاکید بر ارز آوری و اشتغال 
حاصل از فعالیت مجموعه های فوالدی استان 
اذعان کرد: بی تردید رشــد و توســعه صنعت 
فوالد، رونق تولید، بالندگی معیشت و اقتصاد 
استان هرمزگان را در پی خواهد داشت و این 
همان چیزي اســت که رهبر فرزانه انقالب در 
ابتداي سال مطرح کردند و رونق تولید را شعار 

سال قرار دادند.
وي در ادامه استقرار صنایع فوالدی در کنار 
دریا را از مزیت هاي مهم این صنعت عنوان کرد 
و افزود: موقعیــت جغرافیایي فوالد هرمزگان 
امتیاز بسیار خوبی برای سند چشم انداز توسعه 
فوالد در افق ١4٠4 اســت کــه بر مزیت های 
اقتصادی این بنگاه عظیــم هرمزگان افزوده 

است.
مهندس ارزاني با اشــاره به شــرایط ویژه 
کشور گفت : سیاست هاي تشــویقي را براي 
صادرکنندگان در نظر بگیریم و ســعي کنیم 
قوانین را در جهت تسهیل در صادرات و حمایت 
از صادرکنندگان تصویب و اجرایي کنیم. وي 
تاکید کرد باید دست کســاني را که به کشور 
خدمت می کنند و در این شرایط سخت ارز وارد 
کشور مي کنند را بوسید  و آنها را در جهت رونق 

تولید و صادرات تشویق کرد.
    

تقدیر استاندار از مدیرعامل 
 فوالد هرمزگان در حمایت 

از ایتام و نیازمندان
اقدامات شرکت فوالد هرمزگان در حمایت 
از ایتام و نیازمندان اســتان هرمزگان از سوی 
اســتاندار و مدیر کل کمیته امداد این استان 

مورد قدردانی قرار گرفت.
به گــزارش روابط عمومی فوالدهرمزگان، 
استاندار هرمزگان و مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( با اهدای لوحی به مهندس فرزاد 
ارزانی مدیرعامل شــرکت فــوالد هرمزگان 
از تالش ها و مســاعدت های این شــرکت در 
راســتای حمایت از نیازمنــدان و محرومین 
مورد حمایت کمیته امــداد امام خمینی )ره( 

قدردانی کردند.
در لوح تقدیــر دکتــر همتی اســتاندار 
هرمزگان خطاب به مهندس ارزانی آمده است:

زیســتن با هدف خدمت به خلق، موهبتی 
بزرگ اســت که نیکان روزگار همواره در پی 
آنند و در این رهگذر هستند انسان های  متمایز 
با دیگران که خداوند افتخار خدمت را نصیب 

آنها فرموده است.
اکنون کــه درســایه عنایــات باریتعالی 
در جهــت نهادینه کردن فرهنگ احســان و 
نیکوکاری مشارکت داشــته اید از تالش های 
ارزشــمندتان و همــکاری موثرتــان با نهاد 
کمیتــه امــداد امــام خمینی )ره( اســتان 
هرمزگان که نقش مهمی در همبستگی های 
اجتماعی و خدمت رسانی مطلوب تر به ایتام 
و نیازمندان داشته است، تقدیر و تشکر نموده 
 و این توفیق بــزرگ را خدمت شــما تبریک 

عرض می نمایم.
امید اســت با اســتعانت از خداوند متعال 
همواره با دســتان ســخاوتمند، قلب رئوف و 
حسن نیت خویش در گســترش سنت های 

حسنه اسالمی موفق و موید باشید.
قابــل ذکر اســت فــوالد هرمــزگان، در 
تامین ســبد غذایی و کمک به معیشت ایتام 
ونیازمنــدان، تامین کاالی ضــروری منزل 
مددجویان، مشارکت در طرح مفتاح الجنه و 
دیدار از مددجویان با کمیته امداد امام خمینی 

)ره( به مدت 4 سال است که همکاری دارد.
گفتنی است شرکت فوالد هرمزگان، نقش 
برجسته ای در تحقق  مسئولیت های اجتماعی 
با نهادهای فرهنگی، اجتماعی و ســازمانهای 

حمایتی استان هرمزگان دارد.

خبر فوالد
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صــادرات فــوالد و موانع پیش 
روی آن، از جملــه مهمتریــن 
موضوعاتی اســت که اخیــراً نیز به 
آن توجه بیشتری شــده است و در 
نشست ها و گردهمایی های فعاالن 
صنعت فوالد، به اصلی ترین مباحث 
جلسات تبدیل شده است. طی سال 
اخیر، صادرات آهن به عراق، ترکیه، 
افغانســتان، گرجســتان، سوریه، 
لبنان، پاکســتان و... با چالش های 
بسیاری روبرو شــد و با تغییر مداوم 
بخشــنامه ها برای رونــد صادرات 
فوالد ایران و از طرفــی دیگر برای 
تولیدکنندگان فوالد، مسیر مبهمی 
را برای صادرکنندگان کشــور رقم 
زدند و در بعــد بین المللــی نیز با 
افزایش تحریم ها، این موانع شدت 
گرفت و ســرعت و کیفیت صادرات 
آهن و فــوالد ایــران را، تحت تاثیر 
قــرار داد. معضــالت و چالش های 
صنعــت فــوالد، بســیار اســت و 
کارشناســان و فعاالن آهن و فوالد، 
نگاه عمیق تری می تواننــد به این 
موضوع داشــته باشــند. از این رو 
کارشناسان شهرآهن، الزمه بررسی 
موانع صادراتی را، بررسی و ارزیابی 
مراحل قبل از صادرات و وابسته به 
این فعالیت می داند. بازرگانی فوالد، 
یکی از عوامل مهــم و مراحل پیش 
از صادرات اســت که اکثــراً نادیده 
گرفته شده اســت. بررسی موضوع 
بازرگانی محصوالت فوالدی ایران، 
به تبیین مشکالت و موانع صادرات 
این صنعت کمک بیشتری می کند؛ 
بر این اساس یکی از مهم ترین موانع 
صادرات فوالد کشــور را قبل از هر 
موضوعی چه در دوران تحریم و چه 
در دوران غیرتحریم باید در »ضعف 

بازرگانی فوالد« دید.
صادرات آهن و فوالد ایران، با دو 
دسته موانع روبرو هستند یکی موانع 
داخلی و دیگری موانع خارجی یا 
بین المللی. در موانع داخلی، ضعف 
بازرگانی در حوزه فروش بین  المللی و 
صادرات آن، یکی از مهمترین نواقص 
بخش صادرات است که مواردی 
همچون حمل و نقل زمینی، کرایه ها 
و مشکالتی که کامیون داران در 
شرای مختلف اقتصادی در بحث 
صادرات ایجاد می نمایند.، کشتیرانی 
و پهلوگیری کشتی های سنگین، 
سیاست های ارزی دولت و مختلط 
بودن بازرگانی و صنعت در وزارت 
صمت را باید به موضوع اصلی افزود. 
در واقع 4 مورد کلیدی و مدون داخلی 
را می توان درخصوص موانع صادراتی 
فوالد مطرح کرد، این در حالی است 
که موانع خارجی صادرات فوالد نیز 

به قوت خود باقی هستند.

1- معضل بازرگانی فوالد
معضل بازرگانی فوالد و ساختار 
بازرگانی ایــران، به گفتــه کیوان 
پورشــب، فعال و کارشــناس بازار 
آهن و مقاطع فوالدی باید در اولویت 
بررســی و بازبینی قرار بگیرد. چرا 
که بــرای صادراتی مــداوم و حرفه 
ای، نیاز به بخــش بازرگانی مجرب 
و درســتی داریم. در حالــی که به 
بخش بازرگانی فوالد طی سال های 
اخیر کمتر پرداخته شــده است. در 
پیش از واگذاری سهام کارخانه های 
فوالد مبارکه و فوالد خوزســتان به 
بورس کاال، بخــش بازرگانی فوالد 
به دولت ســپرده شــده بود و نگاه 
حاکمیتی وجود داشــت و بدیهی 
است که شرکت های فوالدی به جای 
اینکه به صورت خودجوش به سمت 
فروش حرکت کنند، نــگاه غالبی 
داشــتند مبنی بر اینکه »بازار باید 

کاال را از ما خریداری کند«.
در اینجا دو نگاه موجود اســت، 
نگاه فروش به عنوان فروشــنده که 
باید وارد بازار شــود، »بازارگرمی«، 
»بازاریابی« و »بازارســازی« کند و 
کاال را به فروش برســاند، این تفکر، 
تفکر پیش از واگذاری شرکت های 
فوالدی به بخــش خصوصی بود اما 
بعد از واگذاری سهام این شرکت ها 
)هرچند به بخش خصوصی واقعی 
واگذار نشــدند( یک تفکر بینابین 
که نامــش را quasi یا بــه تعبیر 
داخلی »خصولتــی« می گذاریم، 

شکل گرفت.
خصولتی شدن سهام شرکت ها، 
هرچنــد بهتر از دولتی بــودن آنها 
بود ولی هنوز هــم جوابگوی بخش 
بازرگانی صادرات نبــود و بازاریابی 
و بازارســازی آنگونه که باید، شکل 
نگرفت.. به هر حــال هدف از گفتن 
این موارد آن است که یکی از موانع 
مهم صادراتی کشور به ویژه در دوره 
تحریم و محرومیت های بین المللی 
ضعف بازرگانی اســت، به طوری که  
طی سال ها شــرکت هایی که تفکر 
مدیریت دولتی داشتند اجازه رشد 
در این بخــش را به بخش خصوصی 

واقعی کشور ندادند.
همچنان با ضعف شــرکت های 
خصولتــی، عــده ای از فعــاالن 
بازنشســته و یــا فاصلــه گرفتــه 
از صنعــت فــوالد در عرصه حاضر 
شــدند که ب کمک روابــط قدیم 
خود بــا تولیدکننــدگان و صنعت 
فوالد، ســعی کردند که برای بخش 
توسعه صادرات و بازارهای خارجی 
و شــرکت های فوالدی اهرم شوند. 
همین امــر موجب عقــب افتادن 
رشــد بخش بازرگانی شرکت های 

خصولتــی گردید و آنهــا را ضعیف 
نگه داشت تا آنجا که به تنهایی نمی 
توانند صادرات را به انجام برسانند. 
بنابرایــن در مرحله اول برای بخش 
خصوصی فوالد نیــز همچون دور 
پیش از واگذاری ها مهم ترین مانع 
صادراتــی ضعف بخــش بازرگانی 
به ویژه بازرگانی خارجی و بازاریابی 

بود.
اما راه حل چیست؟

تنها راه حــل این مشــکل این 
اســت که به بخش های خصوصی و 
شرکت های خصولتی اجازه ظهور 
در عرصه بازرگانی داده شــود تا به 
واســطه بخش بازرگانــی، بتوانند 
بازارسازی نموده و بازارهای جدید 
را شناسایی کنند. بخش خصوصی 
که به نسبت بخش دولتی و خصولتی 
آزادی عمــل بیشــتری دارد و در 
نتیجــه از مهارت ها و خالقیت های 
بیشتری بهره می برند، می توانند با 
تجربیات و فعالیت خود، روش های 
زیادی را جهت شناســایی بازارها 
بــه کار ببرند و همچنیــن به طرق 
مختلفی کاال را به فروش برســانند 
و مشــتریان جدید از کشــورهای 
مختلف بر اساس نیازشناسی، جذب 
نمایند. این در حالی اســت که این 
شرکت ها به دلیل اینکه اعتبارهای 
خوبی در بانک های خارجی دارند، 
می توانند از محــل آن اعتبارهای 
خارجی از طریق فــروش اعتبارات 
اســنادی، ال ســی های بلندمدت، 
یوزانس یا حتی گرفتن گارانتی های 
خارجی، کاالها را راحت تر در بازار به 
گردش درآورند و بتوانند یک فضای 
بازرگانی پویا را ایجــاد کنند، اینها 
مواردی است که در بخش بازرگانی 
شرکت ها کمتر سراغ داریم یا اصال 

وجود ندارد.
2- حمل و نقل 

دومین مانــع و یکی از بروزترین 
موانع بر سر راه صادرات آهن ایران، 
مســئله حمل و نقل می باشــد که 
طی ماه های اخیر شــاهد، شــدت 
گرفتــن ایــن معضل بودیــم. چه 
بسیار پروژه های صادراتی به دلیل 
چالش های حمل و نقل، یا به پایان 
نرســید و یا با کیفیت بسیار پایینی 
انجام گرفــت که خــود عاملی در 
پسرفت صادرات می باشد. در حمل 
و نقل زمینــی، بازی راننــدگان و 
مدیریت شرکت های باربری موجب 
نقص در صادرات می گردد و در بحث 
حمل و نقل کشتیرانی و پهلوگیری 
کشتی های سنگین در بنادر جنوب 
ایران، محدودیت های بسیار جدی 
به دلیل تحریم های آمریکا شــکل 
می گیرد و از این به بعد هم تشدید 

خواهد شــد، به طوری کــه  امروز 
شــرکت های فوالدی را مجبور به 
کاهش قیمت های ارزی خود کرده 
تا بتوانند بازارهــای فعلی را حفظ 

کنند.
راه های بســیار زیــادی در این 
باره و بــرای رها شــدن از بند این 
محدودیت ها و در این شرایط وجود 
دارد امــا یکــی از راه ها این اســت 
که کاالهایمان را کم کم به ســمت 
کشتی های کوچک و متوسط سوق 
دهیم که البته با نــرخ کرایه گران 
روبه رو می شــویم که حاشیه سود 
ناشــی از بازرگانی صادرات را برای 

شرکت ها کم می کند.
3- سیاست های ارزی دولت

سیاســت های ارزی دولت، که 
چالش های بسیاری را در راه صادرات 
فوالد ایجاد نموده اســت. هرچند 
که طی ماه های اخیر شــرایط ارزی 
صادرات، ثبات بیشتری پیدا نموده 
است و باالخره یک »نرخ نیما« و یک 
»نرخ ســنا« برای صادرکنندگان 
بوجود آمد و بعد از آن نرخ سومی در 
بازار شــکل گرفت؛ مساله این است 
که چقدر می توانیم شاهد دوام این 
نرخ ها باشیم، چراکه در این باره باید 
بتوانیم سیاســت های ارزی بسیار 

بلندمدت تر و عمیق را شکل دهیم.
در هر صورت سیاست های ارزی، 
سیاست های شــکننده ای به نظر 
می رســند؛ چیزی که ایــن روزها 
مشاهده شده اســت، این است که 
اغلب بازارها در انتظــار یک اتفاق 
هستند که نســبت به آن شناختی 
ندارند و این اتفاقات ناشــناخته در 

بازار ارز نیز رخ می دهد.
بازار ارز نیز تحــت تاثیر عوامل 
داخلی و خارجی اســت که ابتدا به 
عوامل دخلی آن می پردازیم. موانع 
بازرگانی بویــژه بازرگانی خارجی و 
صادرات فوالد، زمانــی می تواند به 
ثبات برســد و کاهش یابد که دولت 
و مجلــس، سیاســت های متعادل 
و باثباتی را پیش بگیرنــد ولی اگر 
این ثبات ایجاد نشود، تولیدکننده 
برای خرید ارز مــورد نیاز خود برای 

تهیه مــواد اولیه جهــت صادرات، 
بــرای بازگردانــدن ارز حاصل از 
صــادرات خود، دچار مشــکل می 
شــود و نمی داند چه اتفاقی رخ می 
دهد و پایه هــای صــادرات فوالد 
ایران متزلزل می شود. به هر صورت 
مساله عدم ثبات، به عنوان یک مانع 

صادراتی دست مدیران را می بندد.
 4- ادغام بازرگانی و صنعت 

در وزارت صمت
مســئله ایجاد وزارت بازرگانی، 
بــه عنــوان وزارت جدیــدی 
کــه سیاســت های تــازه اعــم از 
محدودیت هــای صادراتــی یــا 
عرضه های داخلــی را وضع نماید، 
موضوعی است که بی سرانجام باقی 
مانده است و در هر صورت شرایط را 
برای تصمیم گیران، تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان سخت تر می نماید. 
چرا که دچار تردید می شوند و موانع 
جدیدی پیش روی آنها شــکل می 
گیرد. بنابراین بــرای یکبار باید این 
مســاله را برای همه بخش ها و همه 
فعاالن اقتصادی در بازار فوالد روشن 
کنیم، این موضوع هر از گاهی مطرح 
می شود، شایعاتش در فضای مجازی 
می پیچد، دولت هــم موضع گیری 
شفافی در این زمینه نداشته است. 
بنابراین این شرایط به عنوان شرایط 
خاصی کــه پتانســیل تغییر در آن 

وجود دارد، شناخته می شود.
حــال کــه در بیــن موانــع و 
چالش های صادرات فوالد، 4 مورد 
مهم و اساسی را بررســی نمودیم، 
بــه موانــع خارجــی و محدودیت 
درات آهــن  لمللــی صــا بین  ا

می پردازیم.
 موانع خارجی صادرات فوالد

مانــع حمــل و نقل، یکــی از 
موانع مشــترک در محدودیت ها و 
چالش های صــادرات آهن و فوالد 
است. همان طور که عنوان شد »مانع 
کشتیرانی« مانعی مشترک در بحث 
موانع خارجی و داخلی بود که هیچ 
برنامه مدونی برای آن در نظر گرفته 
نشــده اســت و یکی از مسائل مهم 
حوزه صادرات فــوالد و همچنین 
دیگر موضوعات اســت و به عنوان 
یک مانع خارجی مهــم هم مطرح 

می شود.
تحریم هایــی کــه در ماه های 
آینده متوجــه فعــاالن اقتصادی 
فوالدی خواهد شــد، نقل و انتقال 
پول فــروش کاال، مقاصــدی که ما 
به عنوان بازار هدف مورد توجه قرار 
دادیم و... را تحت تاثیــر خود قرار 
می دهد و شــرایط تازه ای را از نظر 
بازار برای فوالدی ها ایجاد می کند، 
تا پیــش از اینکــه تحریمی اعمال 

شود، قطعا با یک شرایط آزاد و رهایی 
می توانستیم این بازارها را شناسایی 
و مشتریان جدیدی را شکار کنیم، 
بدیهی اســت که در شرایط تحریم 
این اتفــاق رخ نمی دهــد؛  بنابراین 
اولین مانعی که برای فوالدی ها در 
بخش تحریم ایجاد شــده،  محدود 

شدن بازارهاست.
در این شــرایط حتی اگر بازار ها 
را نیز طبق تجربه و هنر فعاالن این 
صنعت، شناســایی و ایجاد نماییم 
در مراحل بعدی برای دریافت های 
ارزی مجددا بــا محدودیت مواجه 
می شویم. از طرف دیگر خود کاالی 
فوالد جزو کاالهای تحریمی است، 
بنابراین نه تنها بازارهایمان محدود 
شده است، بلکه اساسا صادرات این 
نوع از محصول هم محدود شده است 
و باید فعاالن اقتصادی به ویژه فعاالن 
فوالد با چنــد محدودیت و در چند 
زمینه مبارزه کننــد و با آنها مواجه 
شوند که این موضوعات،  از عواملی 
هستند که صنعت فوالد کشور را در 

سال ٢٠١٩ تهدید می کنند.
موسســات مطالعاتی و ارزیابی 
بازارهــا، بــازار صادراتــی فوالد 
را برای ســال ٢٠١٩ باثبات اعالم 
نمــوده اند و اگــر این امــر محقق 
گردد، ثبات شــرایط بهتری را برای 
تولیدککنــدگان و صادرکنندگان 
ایجاد مــی نماید. این موسســات، 
ثبات را اینطور پیش بینی کرده اند 
که شــرایط متوازنی را میان عرضه 
و تقاضا شــاهد خواهیم بود و اینکه 
چرخه کاهش بدهی هــا در بخش 
بازار فوالد رخ خواهــد داد، اما به هر 
صورت ممکن است ایران از مواهبی 
که در ســال ٢٠١٩ برای بازارهای 
جهانی فوالد پیش بینی شده چندان 

برخوردار نباشد.
اما در صنعت فــوالد و صادرات 
آهن و فوالد، چالش ها و ریسک های 
دیگری نیز وجــود دارد. یکی از آنها 
این است که در شــرایط صادراتی 
فعلی، باید آماده باشیم و دولت باید 
بازار مسکن داخل را رونق بخشد زیرا 
که ناگزیریم صنعت فوالد را در داخل 
کشور زنده نگه داریم و لذا بازارهای 
داخلی باید مهیج گردد. همان طور 
که دولت نهم و دهم، با پروژه عظیم 
مسکن مهر، صنعت فوالد کشور را 
رونق بخشــید و دراین برهه و سال 
جدید، فارغ از نام پروژه و مســائلی 
که دارد، نیاز به چنین محرک هایی 
داریم تا در خالهای صادراتی فوالد 
بتوانیم بوســیله بازار داخلی یکی از 
پایه های اقتصاد کشور را حفظ کرده 

و رونق بخشیم.
در این باره بســیار نگران آینده 
صادرات فوالد در چهار ســال پیش 
رو هستیم، مســیر پیش رو، مسیر 
فوق العاده صعبی است،  مسیر سخت 
و طاقت فرسایی اســت که مدیران 
بخش های مختلــف صنعت فوالد 
کشور،  باید پایش شوند، در واقع به 
هیات  مدیره های قوی تر و مدیران 
عامل جسورتری نیاز داریم تا در این 
برهه زمینه ها را برای فعالیت تجار 
بخش خصوصــی فراهم کنند، ولی 
با همه این اوصاف شــرایط بســیار 

سختی است.
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سیاست های ارزی دولت، 
چالش های بسیاری را در 
راه صادرات فوالد ایجاد 

کرد. هرچند که طی ماه های 
اخیر شرایط ارزی صادرات، 

ثبات بیشتری پیدا کرده 
است و سرانجام یک »نرخ 

نیما« و یک »نرخ سنا« برای 
صادرکنندگان به وجود آمد

پروژه عظیم مسکن مهر، 
صنعت فوالد کشور را رونق 
بخشید و در این برهه و سال 

جدید، فارغ از نام پروژه 
و مسائلی که دارد، نیاز به 

چنین محرک هایی داریم تا 
در خالهای صادراتی فوالد 
بتوانیم بوسیله بازار داخلی 

یکی از پایه های اقتصاد 
کشور را حفظ کرده و رونق 

بخشیم


