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سرد نشدن کوره ها هنر فوالدسازان 
برای کنترل هیجان بازار

اعالم اخباری مبنی بر تحریم صنایع فوالدی در 
هفته های آتی سبب بروز هیجان در بازار از جمله 
ریزش شاخص بورس شده است اما هنر فوالدی ها در 
این میان این است که اجازه ندهند چرخ تولیدشان 

متوقف شود تا بتوانند بازار را به نوعی کنترل کنند.
محمد اسماعیلی اظهار کرد: در چند روز گذشته 
خبرها مبنی بر تحریم صنایع فوالدی شدت گرفته و 
عالوه بر بازار داخلی، شاهد تاثیرات ان در بازار جهانی 
و آسیایی هم هستیم اما اینکه این صنایع منظور چه 

کسانی هستند، باید منتظر ماند.
وی دلیل انتظار برای مواجهــه با تحریم های 
آتی را اینگونه عنوان کرد: بایــد دید که آیا منظور 
کشورهای تحریم کننده باز هم به واردات آهن و یا 
برخی از آلیاژهای خاص برمی گردد یا اینکه برنامه 
تازه ای در راه است اما در صورتی که باز هم موضوع 
محدود شدن واردات در میان باشد، می توان آن را از 
راه دیگری جبران کرد و مشکل جدی برای صنعت به 
وجود نمی آورد. اسماعیلی همچنین به بروز هیجان 
در بازار اشاره و خاطرنشان کرد: سهامداران و به طور 
کل کسانی که در بورس سرمایه گذاری کرده اند، به 
طور طبیعی با موج هیجانات، تصمیماتی را اتخاذ 
می کنند که ممکن است حتی به روند تولید کشور 
هم صدمه بزند اما هنر فوالدی ها این اســت که به 
عنوان تولیدکننده، اجازه ندهند چرخ تولیدشان 
لنگ بزند. مدیر مالی فوالد ارفع در خصوص عملکرد 
مالی فوالد ارفــع در یک ماهه اخیــر نیز گفت: در 
اردیبهشــت ماه با وجود اینکه هنوز چند روزی تا 
پایان ماه باقی مانده اســت، اتفاق مالی خاصی که 
گویای سیر صعودی یا نزولی ارفع باشد، رخ نداده 
و باید منتظر اتفاقات هفته های آتی باشیم. شاخص 
بورس با 5 هزار واحــد افت در پایان معامالت امروز 
به ۲۰۴ هزار و ۶۷ واحد رســید و فوالدی ها یکی از 
نمادهای تاثیرگذار و پربیننده در شــاخص امروز 

بورس معرفی شده اند.
    

۵۱ فوالد ساز مجاز به صادرات 
بدون مجوز شدند

فوالد ســازان از سال گذشــته برای صادرات 
محصوالت خود نیاز به دریافت مجوز از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت دارند و اغلب تولید کنندگان 
این رویه را عامل بوروکراسی و طوالنی شدن فرآیند 
صادرات و جذب مشتری در عرصه بین الملل عنوان 
کردند. این در حالی اســت که اعمال تحریم های 
جدید در حوزه معادن فلزات منجر به سخت تر شدن 
شرایط صادرات شد؛ از همین رو اغلب تولید کنندگان 
خواستار تسهیل شرایط صادرات شدند. در همین 
حال وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اقدامی به 
منظور حذف روال اداری و حمایت از صنایع فوالدی 
شرکت هایی را مجاز به صادرات محصوالت فوالدی 
طویل بدون نیاز به مجوز طی ســه ماه ابتدای سال 
اعالم کرد: این اقدام همچنین در راســتای حذف 
واســطه ها در این بخش صورت گرفته است. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به رئیس کل 
گمرک، در راستای تسهیل فرآیند صادرات لیست 
صادرکنندگان مجاز مقاطــع طویل فوالدی برای 
۳ ماه اول ســال جاری را اعالم کرد و بر این اساس 
فرآیند زمان بر و بوروکراسی اداری تایید کوتاژهای 
صادراتی خاتمه می یابد و دیگر نیازی به تایید وزارت 
صمت برای اخذ مجوز صادرات وجود ندارد.  در این 
نامه آمده است: فهرست صادرکنندگان مجاز مقاطع 
فوالدی برای مقطع زمانی بعدی پس از بررسی نحوه 
رعایت کف عرضه مشخص شده در ۳ ماه نخست و 
کنترل بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما 
متعاقبا توسط معاونت معادن و صنایع معدنی ارسال 
خواهد شد. لیست کامل این 5۱ فوالد ساز از سوی 
انجمن تولید کنندگان فوالد ایران منتشر شده است.

    
سجادیان عضو هیئت عامل 

ایمیدرو    شد
محمد رضا سجادیان، با حکم رضا رحمانی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو هیئت عامل 
سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 

ایران منصوب شد.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت امــروز با صدور 
حکمی، سجادیان را به عنوان عضو موظف هیئت 
عامل ایمیدرو منصوب کرد. سجادیان در سال های 
گذشته ریاست هیئت مدیره شرکت ملی فوالد ایران 
و مدتی مدیرعاملی این شرکت را برعهده داشت. 
نماینده ســابق مردم خواف و رشتخوار همچنین 
به مدت 8 سال ضمن عضویت در کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس، همزمان ریاســت کمیته معدن 
مجلس شورای اسالمی را عهده دار بود. دیروز وزیر 
صنعت، معدن و تجارت همچنین در حکمی جداگانه 
محمدباقــر عالی را به عنوان رییــس هیأت عامل 
سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران )ایدرو( 

منصوب کرد.
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اخبار فوالد

فوالد مبارکــه بزرگ ترین 
تولیدکننده ورق های فوالدی 
در خاورمیانه و شــمال افریقا و 
بزرگ تریــن تولیدکننده آهن 
اســفنجی در جهان است. این 
بنگاه صنعتی سهم یک درصدی 
در تولید ناخالص داخلی و سهم ۵ 
درصدی در تولید ناخالص بخش 

صنعتی را برعهده دارد.
در ادامه مشروح گفت وگو با 
مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
شــرکت فــوالد مبارکــه را 

می خوانید:
  آیا شرکت فوالد مبارکه به 
اهداف خود در سال ۹۷ دست 

یافته است؟
عملکرد فوالد مبارکه در ســال 
گذشته بســیار موفقیت آمیز بود و 
به تمام اهداف خــود به غیر از بخش 
صادرات دســت یافته اســت. این 
شرکت توانست در بیشتر بخش ها، 
اهداف ترسیم شــده خود را محقق 
کند. همچنین اسفند سال گذشته 
در زمینه تولید، فوالد مبارکه قادر به 

ثبت یک رکورد جدید شد.
میزان تولید گندله در ســال ۹۷ 
نسبت به ســال ۹۶ با ۲ درصد رشد 
همراه شد و میزان تولید محصوالت 
گرم نیز در دو شــرکت فوالد مبارکه 
و فوالد سبا به ۶ میلیون و ۳5۰هزار 
تن رســید که 5۰ هزار تن بیشتر از 
برنامه ریزی قبلی رشد داشته است. 

میزان تولید محصوالت سرد یک 
میلیون و 555 هزار تــن بوده و این 
یعنی تولید محصول یادشده، ۱۰۰ 
هزار تن بیشتر از برنامه محقق شده 
است. این شرکت توانسته در تولید 
محصوالت پوشــش دار نیز از برنامه 
قبلی خود فراتــر رود و ۲۹۳ هزار تن 
تولید را به ثبت برساند همچنین با اتکا 
به توان داخلی توانسته ایم تمامی آهن 
اســفنجی موردنیاز کوره های قوس 
الکتریکی و تختــال موردنیاز ناحیه 
نورد گرم را فراهم کنیم. درکل شرکت 
فوالد مبارکه نســبت به برنامه های 
تدوین شده خود فراتر از سال گذشته 

پیش رفته است.
  وضعیت عرضه های شرکت 
فوالد مبارکه در بــورس کاال 

چگونه است؟
به طور معمول شرکت فوالد مبارکه 
بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تــن در بورس 
عرضه می کــرد اما برای پیشــگیری 
از التهاب به وجــود آمده در بــازار در 
نخســتین عرضه ســال ۹8 به میزان 
۲ برابر، یعنــی ۲۷۰ هزار تن عرضه در 
بورس کاال انجام داده اســت. البته در 
زمینه عرضه محدودیت هایی نیز اعمال 

کرده ایم تا همه قادر به خرید شوند.

  طرح های توسعه ای شرکت 
فوالد مبارکه در سنگان به چه 

مرحله ای رسیده است؟
یک طرح توســعه ای 5 میلیون 
تنی کنســانتره در سنگان در دست 
اقدام داریم که امیدواریم امســال به 
تولید برســد. اگر این واحد به مدار 
تولید برســد، 5 میلیــون تن واحد 
گندله سازی که با نصف ظرفیت کار 
می کند، به ظرفیــت کامل خواهد 
رسید و چالش خاص فوالدی امروز 
ما، چه دولتی هــا و چه خصوصی ها 
که تامین مواد اولیه اســت، برطرف 

می شود.
  شرکت فوالد مبارکه برای 
تامین سنگ آهن چه برنامه ای 

برای خود درنظر گرفته است؟
شرکت فوالدمبارکه برنامه تامین 
سنگ آهن در سنگان را برنامه ریزی 
کرده اســت امــا در کل اقدامی که 
تــوازن زنجیره فوالد را بــه هم زده، 
این موضوع اســت که معدنی ها نیز 
فوالدساز شــدند و جریان متوازن و 
مداوم تامین مــواد اولیه واحدهای 
فوالدسازی را با مشکل روبه رو کردند؛ 
این اشتباهی بوده که در گذشته روی 
داده اســت و نباید اجــازه می دادند 
معدنی ها فوالدساز شــوند. از این رو 
دنبال راهکارهایی هستیم که مواد 
اولیه را به روش های اطمینان بخش 

تامین کنیم.
  آیا واردات سنگ آهن انجام 

می دهید؟
واردات سنگ آهن به کشور نداریم 
و متاسفانه موضوع این است که هنوز 
صادرات سنگ آهن انجام می دهیم. 
از آنجا که نرخ گندله در جهان افزایش 
پیدا کرده اســت، معدنی ها ترجیح 
می دهند به جای تامین نیاز داخل، 
آن را به نرخ باالتری صــادر کنند و 
موضوع بدتر اینکــه ارز حاصل از آن 
صرف توســعه معدن نمی شود بلکه 
صرف توسعه واحدهای فوالدسازی 
می شود و این اقدام اشتباهی است و 

به شدت مورد انتقاد است.
  در زمینــه تامین الکترود 
گرافیتی، شرکت فوالد مبارکه با 

مشکلی روبه رو نیست؟
از قبــل خریدهــای مناســبی 
در زمینــه الکتــرود گرافیتی انجام 
داده ایم. البته یک واحد تولید الکترود 
گرافیتی در اردکان یزد است که اگر 
راه اندازی شــود، مشکالت تا حدی 
برطرف می شود اما به دلیل تحریم ها 
بخشــی از تجهیزات این واحد هنوز 

وارد نشده است.
  آیا شرکت فوالد مبارکه در 
زمینه تولید کک سوزنی که ماده 
اولیه الکترود گرافیتی اســت، 

سرمایه گذاری انجام داده است؟
یک طرح مطالعاتی در زمینه تولید 
کک ســوزنی از ســوی یک شرکت 
دانش بنیان در دست اقدام است که 
فوالد مبارکه و فوالد خراسان در آن 
مشارکت دارند. این طرح بیشتر در 
حد پژوهش است و چند ماه است که 

کار آن آغاز شده است.
  فوالد مبارکه قرار است که 
در امسال ۲ محصول جدید وارد 
بازار کند، درباره این محصوالت 

توضیح  بیشتری بدهید.
فوالد مبارکه امســال قرار است 
ورق هایی برای گاز ترش تولید کند. 
گاز ترش محیط خاص و خورندگی 
باالیی دارد، از این رو در مشــاوره با 
یک شــرکت اروپایی به درجه تولید 
اســلب برای گاز ترش رســیده ایم. 
برنامه ریزی کرده ایم که حدود 5۰۰ 
هزار تن در سال تولید داشته باشیم 
که اگر این ورق ها به بازار بیایند، در این 
زمینه وزارت نفت از واردات این نوع 
ورق ها بی نیاز خواهد شد. محصول 
دیگر ما ورق رنگی لوازم خانگی است 
که قرار است با ظرفیت حدود ۶۰ تا 
۷۰ هزار تن تولید داشته باشیم. این 
دو نوع محصول درحال حاضر وارداتی 

هستند.
  برای تامین آب فوالد مبارکه 

چه اقدام هایی را انجام داده اید؟
در زمینــه مصــرف آب دو اقدام 
اساســی در فوالد مبارکه انجام شده 
اســت؛ یکی مصرف آب را به شکل 
بهینــه درآورده ایــم و موضع دیگر 
تصفیه پساب ها اســت. از این رو آب 
مصرفی فوالد مبارکــه از رودخانه 
زاینده رود در حــد پایینی قرار دارد. 
در فــوالد مبارکه بــرای طرح های 
تصفیه آب و بازگشت آن حدود ۴۰۰ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری شده 
است. ســال ۷۲ تولید فوالد مبارکه 
۲.۳ میلیون تن و مصرف آب شرکت 
باالی ۱۶ مترمکعــب در هر تن بوده 
است. درحال حاضر که میزان تولید به 
۷.۲ میلیون تن رسیده، مصرف آب به 
۲.۳ مترمکعب به ازای هر تن رسیده 
اســت یعنی حدود ۳ برابر افزایش 
تولید داشــته ایم اما میزان مصرف 
آب را بیش از ۳ برابر کاهش داده ایم 
و مصــرف را به حداقل رســانده ایم. 
کار دیگــر اینکــه پســاب اطراف 
 شــهر مبارکه را با قــراردادی وارد و

 تصفیه می کنیم.
  برنامه ای برای مشارکت در 
انتقال آب از خلیج فارس ندارید؟

پروژه انتقــال آب از خلیج فارس 
برای اصفهان مطرح شده اما در حد 
طرح ایده و در دست مطالعه است. از 
آنجا که آب های دیگری در سمیرم و 

چهارمحال وبختیاری موجود است، 
انتقــال آب از خلیج فــارس بــرای 
اصفهان در حد ایده مطرح شده است.
  سود شرکت فوالد مبارکه را 

چگونه پیش بینی می کنید؟
شــرکت فوالد مبارکه هم اکنون 
وضعیت خوبی دارد و ســود امسال 
آن نسبت به سال قبل نزدیک ۲برابر 

خواهد بود.
  وضعیت فوالد سفید دشت 
و فوالد اکسین به چه مرحله ای 

رسیده است؟
بخش آهن اسفنجی فوالد سفید 
دشت هم اکنون مشغول به کار است 
و تجهیزات فوالدسازی آن نیز حدود 
۷5درصد کامل شــده و بخشــی از 
تجهیزات خارجی آن قرار است وارد 
شــود. البته بخش نورد آن را متوقف 
کرده ایم چراکه طــرح فاینانس آن 

مشخص نیست.
درباره فوالد اکسین نیز که قصد 
داشــتیم آن را خریــداری کنیم، با 
جنجال های غیرمنطقی و سیاسی 
روبه رو شــدیم و به لحاظ مدیریتی 
سهامداران فوالد اکسین سهام خود 

را به فوالد خوزستان واگذار کردند.
  تحریم های دوباره فلزات 
امریکا چه تاثیــری بر تولید و 

صادرات فوالد مبارکه دارد؟ آیا 
این تهدیدها بیشتر جنبه روانی 

دارد؟
تحریم هایی که از ســوی دولت 
امریکا بر فلزات صنعتی ایران اعمال 
شده است، تا حدودی جنبه روانی و 
تا حدودی جنبه واقعی دارد. شرکت 
فوالد مبارکه تنها شــرکتی اســت 
کــه در میان شــرکت های فوالدی 
ایران به عنوان شرکت »اس دی ان« 
از سوی امریکا شناســایی و به طور 
مشخص شده، تحریم شده است. این 
تحریم شامل حمل ونقل، بانک ها و 
مصرف کنندگان اسلب و ورق است 
که این مــوارد مشــکالتی را برای 
صادرات فوالد مبارکــه ایجاد کرده 
است اما بخشــی از این فضای ایجاد 
شــده در زمینه تحریم ها نیز جنبه 
روانی دارد کــه امریکا می خواهد در 
فضای بین المللی ایجــاد کند. البته 
ما همچنان تحریم ها را با روش های 

گذشته مدیریت می کنیم.
با این حــال باید گفــت تحریم ها 
تاکنون تاثیری بر میزان تولید شرکت 
فوالد مبارکه به همراه نداشته است و ما 
قادر بوده ایم بازار داخلی را کامل پوشش 
دهیم و نسبت به سال گذشته 5 درصد 
افزایش فروش نیز داشته ایم. البته در 
بازار داخل تا حدی بــه دلیل نرخ ارز و 
تا حدی هم به دلیل حادثه تاســف آور 
سیل، قیمت ها دچار التهاب شدند اما 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت این 
موضــوع را مدیریت کرد و شــرکت 
فوالد مبارکه برای نخستین بار دو برابر 
دفعه های قبل و به میــزان ۲۷۰ هزار 
تن در بورس محصوالت عرضه کرد تا 

التهاب نرخ بازار برطرف شود.
  عراق و سوریه تا چه اندازه 
جــزو اهــداف صادراتــی 

فوالدمبارکه به شمار می روند؟
ســوریه، عراق و افغانستان جزو 
بازارهای خاص و ســنتی ما به شمار 
می روند و همچنــان در این بازارها 

هستیم.
  نظر شما درباره بازگشت ارز 
فوالدی ها به سامانه های مختلف 

چیست؟
شــرکت فوالد مبارکه مصارف 
ارزی خود را از طریق صادرات تامین 
می کند. یعنــی الکتــرود، منگنز و 
قطعات یدکــی و... را وارد می کند و 
درحقیقــت ارز حاصــل از صادرات 
صرف مصارف شــرکت می شــود. 
مصرف ارز ما نیز بسیار شفاف است. 
ما قادر هســتیم ۲ میلیارد دالر هم 
صادرات داشته باشیم اما دولت این 
اجازه را به ما نمی دهد چراکه تعادل 
بازار داخل به هم می خورد. ما حداکثر 
بین ۱۰ تا ۱5 درصــد از محصوالت 
شــرکت را صادر می کنیم که حدود 
۷۰۰ میلیون یورو می شود، به همین 
میزان نیز نیــاز ارزی داریــم. بقیه 
محصوالت مان را نیز می توانیم صادر 
کنیم و بازار خارجی هــم داریم اما 
دولت اجازه نمی دهد و البته خواسته 
دولت، خواســته درســتی است که 
نخست نیاز داخل را تامین کنیم و در 
صورت مازاد صادرات داشته باشیم. 
از این رو مازاد ارزی نداریم که به نیما 
و سنا بازگردانیم یا بخواهیم در این 

زمینه تخلف کنیم.

  قیمت های بورس کاال تا چه 
اندازه به قیمت هــای جهانی 

نزدیک است؟
نمی توان بــرای تمام محصوالت 
عرضه شده در بورس یک حکم داد. 
برخی کاالها بــه قیمت های جهانی 
نزدیک تر و برخی کمتر هســتند اما 
هم اکنون قیمت های ما حول و حوش 
قیمت های جهانی اســت. از آنجا که 
نوع فرهنگ مصرف ما متفاوت است، 
به تبع قیمت های ما نیز متفاوت است 
چراکه مسئله انرژی و نرخ انرژی نیز 
در داخل مطرح اســت. قیمت های 
ما در منطقه منا شــامل عربستان و 
کشورهای خاورمیانه می شود که با 

قیمت های جهانی متناسب است.
  آینده صنعت فوالد کشور را 

چگونه می بینید؟
اقتصاد کشــور مبتنی بر اقتصاد 
نفتی اســت، از ایــن رو در ۶۰ تا ۷۰ 
سال گذشته صنعت نتوانسته نقش 
ارزش افزوده خاصی را برای اقتصاد 
کشــور ایفا کند. اگر کشور براساس 
تولید پیش می رفت، نفت نقش چرخ 
پنجم خودرو یا یار دوازدهم در فوتبال 
را ایفا می کرد و اقتصاد کشور هم این 
همه آسیب پذیر نمی شد. در کشور ما 
مبنای درآمد و حقوق و یارانه، نفت 

شده است. 
اگر به ســمتی برویم که نفت را 
از اقتصــاد خارج کنیــم و در مقابل 
بتوانیم معادن را جایگزین آن کنیم، 
می توانیــم منابــع ارزی کشــور را 
تامین کنیــم. در بخش فوالد حدود 
8 تا ۹ میلیون تــن انواع محصوالت 
فوالدی صــادر می کنیــم و حدود 
۶ تا ۷ میلیــون تن نیز ظرفیت نصب 
شــده داریم. هم اکنــون حدود ۳۰ 
میلیون تن ظرفیت داریم اما نزدیک 
به ۲5 میلیون تــن تولید می کنیم. 
پس می توانیم با صنایع پتروشیمی 
و معدنــی نیازهای اولیه کشــور را 
تامین کنیــم. از این رو چشــم انداز 
امیدوارکننده ای بــرای این صنایع 

پیش رو است.
  چه خبــر خوبــی برای 
خوانندگان ما و سهامداران خود 

دارید؟
به نظرم من، در این شرایط که اداره 
صنعت تا این حد ســخت شده باید 
امیدواری را به همه سرایت بدهیم و با 
تمام این شرایط امیدوار باشیم. در این 
وضعیت تمام کسانی که در شرکت 
فوالد مبارکــه کار می کنند ازجمله 
مهندسان، تکنســین ها و کارگران 
با همدلــی و اراده قــوی و محکم به 
دنبال این هستند که صنعت را سرپا 

نگه دارند.
این روزها، روزهای بسیار سختی 
اســت و فشــارهای زیادی بر کشور 
و صنعت حاکم اســت امــا تاکنون 
اجازه نداده ایم روند تولید به کندی 
پیش برود و از این بــه بعد هم اجازه 
نمی دهیم که این مســائل، مشکلی 
بــرای تولیدکننــدگان و صنعــت 

به وجود آورد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

می توانیم صنایع معدنی را جایگزین اقتصاد نفتی کنیم
شرکت فوالد مبارکه 

مصارف ارزی خود را از 
طریق صادرات تامین 

می کند. یعنی الکترود، 
منگنز و قطعات یدکی و... 

را وارد می کند و درحقیقت 
ارز حاصل از صادرات صرف 

مصارف شرکت می شود. 
مصرف ارز ما نیز بسیار 

شفاف است. ما قادر هستیم 
۲ میلیارد دالر هم صادرات 

داشته باشیم اما دولت 
این اجازه را به ما نمی دهد 

چراکه تعادل بازار داخل به 
هم می خورد

اقتصاد کشور مبتنی بر 
اقتصاد نفتی است، از 

این رو در ۶۰ تا ۷۰ سال 
گذشته صنعت نتوانسته 

نقش ارزش افزوده خاصی 
را برای اقتصاد کشور ایفا 

کند.  در کشور ما مبنای 
درآمد و حقوق و یارانه، 
نفت شده است. اگر به 

سمتی برویم که نفت را از 
اقتصاد خارج  و در مقابل 

معادن را جایگزین آن 
کنیم، می توانیم منابع 

ارزی کشور را تامین 
کنیم
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