
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

گذاری یک میلیارد و 200 میلیون تومان در شهرک صنعتی آق قال راه اندازی شد.

-    گیالن و منطقه صومعه سرا در هفته دولت شاهد افتتاح پروژه پارس فلز با تولید 180 هزار تن پروفیل 
فوالدی و سرمایه گذاری 160 میلیارد ریالی بود. 

-    در کرمانشاه هم بهره برداری از طرح تولید فرومنگنز که در صنایع فوالد و آلیاژهای فوالد کاربرد دارد 
با سرمایه 50 میلیارد ریال و اشتغال زایی 50 نفر صورت گرفت.

-    کردستان شاهد استقرار سامانه و مرکز خدمات سرمایه گذاری و تصویب طرح فوالد سقز با سرمایه 
گذاری خارجی 430 میلیون دالر بود.

-    در اصفهان طرح فوالد اردستان با پیشرفت 95 درصدی هم قرار است در دهه فجر به بهره برداری 
برســد. ظرفیت اسمی این طرح 500 هزار تن شمش فوالد شامل 5 خط ذوب و ریخته گری و درنتیجه 

تولید شمش فوالدی است.

-     در سمنان و شهرستان دامغان در هفته دولت افتتاح کارخانه فوالد کویر دامغان به ظرفیت 120 هزار 
تن شمش فوالدی و برای فاز نخست را داشت. این طرح سبب اشتغال زایی 150 نفر خواهد شد و گفته 
می شود این کارخانه که شاهد افتتاح فاز اول آن بودیم، در دو بخش ذوب و ریخته گری طراحی شده و 
با راه اندزای فاز دوم ظرفیت از 120 هزار تن به 300 هزار تن افزایش می یابد و اشتغال زایی آن 600 نفر 

خواهد شد. اعتبار مورد نیاز این پروژه 250 میلیارد تومان اعالم شده است.

-    استاندار لرستان هم در هفته دولت از افتتاح فوالد ازنا پس از سال ها تاخیر در آبان ماه امسال خبر داد. 

-    زنجان شــاهد کلنگ زنی شــرکت آهن و فوالد جاده ابریشم با سرمایه گذاری بخش خصوصی و به 
ظرفیت 200 هزار تن و اشتغال زایی 130 نفر و افتتاح شرکت فوالد در ابهر بود.

-    در قزوین کارخانه نورد سرد ورق های فوالدی شرکت هفت الماس که در خاورمیانه جزو اولین ها 
است، با حضور معاون اول رئیس جمهور راه اندازی شد.

-    براساس گزارش ها و اخبار رسیده، مجتمع فوالد سقاوه با تولید سه محصول کنسانتره سنگ آهن، 
گندله و آهن اسفنجی و اعتباری بالغ بر 602 میلیارد تومان در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود. 
با افتتاح مجتمع فوالد سقاوه برای 850 نفر شغل ایجاد می شود. این پروژه با پیش بینی تولید 3محصول 
کنستانتره آهن، گندله وآهن اسفنجی با اعتباری بالغ بر   602 میلیارد تومان در 150هکتار زمین صنعتی 

واگذاری شرکت شهرک های صنعتی ساخته می شود.

-     مردم استان یزد در هفته دولت افتتاح فوالد )تولیدکننده شمش فوالدی( پارمیدا در شهرستان اشکذر 
را به نظاره نشستند. این کارخانه 45 هزار تن شمش فوالد تولید خواهد کرد و سرمایه گذاری آن بالغ بر 

168 هزار و 500 میلیون ریال از سوی بخش خصوصی بوده است.

بر اساس آمار ارئه شده توسط مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سخنان معاون اول رئیس جمهور 
طی 3 ســال فعالیت دولت یازدهم ظرفیت قابل توجهی به زنجیره تولید فوالد کشور اضافه شد و طرح 
های فوالدی زیادی در این مدت به نتیجه رسیده است. از سال 1392 تا پایان سال 94، 35 میلیون تن 
به ظرفیت زنجیره تولید فوالد کشور اضافه شده که امسال نیز تالش می شود با به نتیجه رساندن سرمایه 
گذاری های صورت گرفته 25 میلیون تن دیگر در مدار تولید قرار گیرد. از ســوی دیگر در ســال 96 نیز 

با برنامه ریزی های انجام شده قرار است 32 میلیون تن دیگر به تولید زنجیره فوالد کشور اضافه شود.

مائده صالح : در سومین سال از عمر دولت یازدهم در هفته ای که ملقب به هفته دولت نام گرفته 
بود شاهد حضور مقامات در شهرها و استان های مختلف و افتتاح واحدهای معدنی و صنایع معدنی 

بودیم.

 بولتن اخبار فوالد در این شماره به عملکرد دولت یازدهم در حوزه فعالیت های معدنی و صنایع 
معدنی پرداخته و به برخی از این پروژه ها که تاکنون به بهره برداری رسیده یا در حال انجام است 
نگاهی انداخته است. افتتاح طرح های نیمه تمام در بسیاری از استان ها در دولت یازدهم صورت 
گرفته و برخی مسئوالن تالش های سه ســاله دولت در عرصه بین الملل را عاملی بر استقبال 
شرکت های معتبر بین المللی برای سرمایه گذاری و همکاری ایران می دانند. در این بین نه تنها 
شرکت های دولتی فعالیت خود را گسترش دادند بلکه حضور شرکت های خصوصی نیز چشمگیر 

و قابل توجه شد.

اکتشافات معدنی
در ایــن مدت ایمیدرو به عنوان یکی از اصلی ترین نهاد دولتی فعال در زمینه معدن و صنایع معدنی نقش 
راهبردی خود در حوزه معدن و صنایع معدنی را ارتقا داد. به گفته رئیس هیئت عامل این ســازمان، یکی از 
اقداماتی که ایمیدرو از نیمه دوم سال 92 به عنوان اولویت پیش رو قرار داد، طراحی، تدوین و اجرای متناسب 
با واقعیت های کشور و چشم انداز توسعه بود و در ابتدا با عارضه یابی مشکالت، برنامه ها برای اصالح تدوین 
شد. در این مدت شاهد فعال شدن طرح های فوالد استانی که عملیات احداث آنها از سال 89 آغاز شده بود 
با مشارکت هلدینگ های بخش خصوصی بودیم. در حوزه معدن اولویت نخست، تکمیل اکتشافات و تمرکز بر 
روی این حلقه از معدن بود. ایمیدرو به عنوان اصلی ترین سازمان فعال در این حوزه، اکتشافات در 21 استان 
را به اجرا در آورد تا پشتوانه ای برای تولیدات معدنی و زنجیره مربوط به آن شود و نتایج اولیه آن حاکی از 

کشف ذخایر جدید موادمعدنی همچون سنگ آهن، زغالسنگ، طال و عناصر نادر خاکی بود.

طرح های استانی فوالد
آخرین اطالعات در زمینه میزان پیشرفت فیزیکی واحدهای احیای هر یک از طرح های فوالدسازی استانی به 
ترتیب سپید دشت بیش از 96 درصد، شادگان 94.8 درصد، میانه 88.2 درصد، نی ریز 82.8 درصد، قائنات 

81.4 درصد، سبزوار 78.1 درصد و بافت 77.8 درصد است.

اطالعات این واحدها نشان می دهد رویکرد تولیدی آنها تکیمل زنجیره ارزش فوالد به ویژه در حلقه های آهن 
اسفنجی و ذوب تا محصول نهایی است. برای مثال در بافت قرار است واحدهای تولید آهن اسفنجی، کنسانتره 
و گندله تاسیس شود یا در سپیددشت و سبزوار از آهن اسفنجی به تولید ورق فوالدی برسد و در شادگان، 

قائنات، میانه و نی ریز بلوم، بیلت و شمش فوالدی تولید گردد.

چشــم اندازها برای افق 1404 تولید 55 میلیون تن فوالد است که برای تحقق آن نیاز به 135 میلیون تن 
ســنگ آهن، 14.8 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی، 77.2 میلیون تن کنسانتره، 72 میلیون تن گندله و 
6 میلیون تن قراضه پایه آهنی نیاز است در حالی که استخراج کنونی 40 میلیون تن سنگ آهن، تولید 24 
میلیون تن کنسانتره، 22 میلیون تن گندله و 18 میلیون تن آهن اسفنجی است و قراضه تولیدی فعلی هم 

بین 2.5 تا 2.7 میلیون تن می باشد.

طرح هایی که امسال در هفته دولت در حوزه صنایع معدنی و فوالد به بهره برداری رسیدند:
بر اساس گزارش چیالن، برخی از طرح هایی که در زمان دولت یازدهم توسط بخش خصوصی و دولتی در 

برخی استان ها کلنگ زنی شده یا به مرحله بهره برداری رسیدند به شرح زیر می باشند:

-     در استانی نظیر سیستان و بلوچستان جانمایی طرح احداث کارخانه فوالد چابهار ازجمله طرح های 
دولت یازدهم بود که زمینه توسعه همه جانبه استان را فراهم می کند.

-    عملکرد دولت در اســتان کرمان که یکی از استان های به نام در موضوع صادرات موادمعدنی و صنایع 
وابسته است، نیز نشان می دهد در بخش معدن شاهد رشد 35 درصدی پروانه های بهره برداری صادر شده 
بودیم. همچنین در بخش جوازهای صنعتی روند صعودی به گونه ای بود که رشد 11 درصدی به ثبت رسیده 

است.

-    در استان اردیبل هم رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان از صدور 189 پروانه بهره برداری، 
36 گواهی کشف و 33 پروانه کشف معدن در استان اردبیل خبر داد و گفت: همه پروانه ها فعال نیستند که 
دلیل آن نبود بازار برای برخی مواد اســت زیرا بیشتر پروانه های بهره برداری در زمینه استخراج مصالح می 

باشد که با رکود موجود در بازار مسکن، این شرایط ایجاد شده است.

-    به گفته مقامات استانی هرمزگان، پذیرش طرح فوالد 1.5 میلیون تنی مبشرنور دریا، طرح تولید 2.5 
میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن و طرح تولید آهن هیدراته شرکت سنگ و فوالد هرمزگان در منطقه ویژه 
خلیج فارس صورت گرفته و طرح توجیهی فنی و اقتصادی آن گذرانده شده و مدارک مورد نیاز آن ارائه شده 
اســت. عالوه براین طرح سرمایه گذاری آن توسط کارشناسان منطقه بررسی شده و با احراز شرایط سرمایه 

گذاری و برخورداری از توجیه پذیری، قرارداد واگذاری زمین به سرمایه گذار منعقد شده است. 

-    در خوزستان، افتتاح طرح فوالد شادگان به دهه فجر امسال موکول شد و اعالم گردید پروژه فوالد آتیه 
خلیج فارس تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید. خرمشهر هم که به گفته فرماندار این استان 
قرار است به قطب فوالد کشور تبدیل شود، پیشرفت طرح های فوالدی خود را اعالم کرد. پیشرفت فیزیکی 
فوالد کاوه اروند 70 درصد اعالم شده و افتتاح فاز نخست این شرکت به دهه فجر و نهایتا پایان سال موکول 
شده و پیشرفت فیزیکی فوالد جهان آرا 35 درصد اعالم شده است. براساس این گزارش، چون خرمشهر به 
کانون صادرات تبدیل شــده است، دولت سوله های بزرگی برای شرکت هایی که قصد دارند صادرات محور 

باشند تهیه کرده است.

-    در گلستان طرح لوله و پروفیل هیرکان با اعتبار بیش از 4 میلیارد تومان در شهرک صنعتی حیدرآباد 
گرگان و شــرکت فوالد اترک که در زمینه تولید ورق های پوشــش دار گالوانیزه رنگی فعال است با سرمایه 

اقدامات دولت در حوزه معدن و صنایع معدنی با نگاه به فوالد
 در سه سال گذشته

کلید دولت قفل کدام طرح های فوالدی 
را باز کرده است؟

جلسات هم اندیشی فوالدی ها، 
فرصتی برای مدیریت عرضه

جهاندار شکری

عضو هیئت مدیره شرکت سیما فوالد جهان

در مجموع می توان جلســات هم اندیشــی رســته های 
مختلف که در انجمن تولیدکنندگان فوالد برگزار می شــود 
را مثبت ارزیابی کرد. همبستگی خوبی در این جلسات بین 
تولیدکنندگان مختلف ایجاد شده و این نگاه در بین فعاالن القا 
شد که چه قیمت ها باال بوده و چه پایین باشد، حجم تقاضای 

موجود در بازار حجم مشخصی است.
البته این همبســتگی باید ادامه یابد و منافع صنف بر منافع 
شخصی ترجیح داده شود تا بدین روش برای واحدهای دیگر 
مشکل آفرین نشود. این موضوع یکی از نکات مهمی است 
که در جلسات هم اندیشی همواره بر آن تاکید شده و تکرار 

می شود و باید همه اعضا به آن پایبند باشند.
از دیگر محاسن این جلسات، معطوف کردن بازار به قیمت 
های واقعی حاصل از عرضه و تقاضا است. فوالد کاالیی است 
که قیمت گذاری آن جهانی است و باید جهانی دیده شود. از 
این رو در جلسات هم اندیشی قیمت های واقعی مشخص 

شده و بازار هم از قیمت های واقعی مطلع می گردد.
ازجمله درخواســت های تمامی فعــاالن فوالدی، کاهش 
نوســانات قیمتی در بازار و مقابله با قیمت های نامتعارف به 
منظور حفظ تولید واحدهای مختلف اســت که یکی از راه 
های مقابله با ناهماهنگی قیمت ها، مدیریت عرضه براساس 
تقاضای موجود در بازار است و برای رسیدن به این هدف باید 
شاهد حضور بیشتر تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگانی که 

تاثیرگذاری زیادتری بر بازار دارند در این جلسات باشیم. 
در جلسات هم اندیشی همچنین به موضوعاتی از قبیل تقسیم 
سود حداقلی در بین واحدهای مختلف زنجیره فوالد از گندله 
و آهن اسفنجی تا ذوب و واحدهای نورد اشاره شده تا واحدها 
به یک میزان متناسب با سرمایه گذاری از آن منتفع شوند و 

رقابت های بعضا منفی از بین برود. 
فعاالن فوالدی کشــور باید در فکر خــروج از زیان و ورود 
به مرحله سوددهی باشند و تنها راهکار آن تعامل سازنده با 
یکدیگر و البته مصرف کنندگان است تا از زیان عبور کنند. 
از این جهت می توان دید که اگر شاهد تشکیل این جلسات 
نبودیم، وضعیت بازار وخیم تر و بحرانی تر می شد و رقابت 

منفی در بازار شدت می گرفت.
بنابراین جلوگیری از سقوط قیمت ها از دستاوردهای جلسات 
هم اندیشــی بوده و امیدواریم با هماهنگی و هم اندیشی و 
تداوم این جلســات، شــاهد بهبود هر چه بیش تر وضعیت 

فوالدی ها در بازار باشیم.

نتایج جلسات هم اندیشی 
در انجمن چه بود؟

قیمت فوالد در بازارهای 
داخلی و جهانی
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ســید حســین احمدی، مدیرعامل فوالد خراسان ابراز 
امیدواری کرد که برجام فرصت مغتنمی اســت تا شاهد 

ترمیم شکاف بین تکنولوژی ایران و سایر کشورها باشیم.

وی افزود: تکنولوژی های به کار گرفته شده در مراحل مختلف صنایع فوالد کشور از جمله 
نورد، فوالدسازی، احیاء مستقیم، گندله سازی و تغلیظ سنگ آهن در زمان خریداری شده از 
کشورهای صاحب تکنولوژی،جزو تکنولوژی های رایج بوده ولی به دلیل موضوع تحریم ها در 
سال های اخیر امکان بروز رسانی و برخورداری از آخرین نسل ها و دستاوردهای تکنولوژی 
دنیا مقدور نبوده اســت. وی ادامه داد: با توجه به مشکالتی که در نظام بانکی وجود دارد و 
تولیدکنندگان را در استفاده از منابع بانکی برای تامین مالی با چالش مواجه کرده، باید سهم 
بازار سرمایه در تامین منابع مالی واحدها در برنامه ششم افزایش یابد چون رشد اقتصادی، 

افزایش سطح اشتغال و اقتصاد مقاومتی با تامین مالی صنایع مولد گره خورده است.

احمدی با بیان اینکه باید بانک ها در برنامه ششم مجاب به پرداخت تسهیالت بلند مدت 
شــوند گفت: عدم تمایل بانک ها به پرداخت تسهیالت بلند مدت از مشکالت مهم تقویت 

چرخه تولید است.

دکتر کرباســیان، معاون وزیر صنعت در در نخســتین جلسه شــورای سیاست گذاری 
چهارمین همایش بین المللی ســنگ آهن  : سرانه مصرف فوالد در کشور پایین است و 
باید به 350 کیلوگرم برسد. صنعت فوالد نیازمند توجه به سنگ آهن است. باید شاهد 
همگرایی و نزدیک شدن سنگ آهنی ها و فوالدی ها باشیم. تعدادی از طرح های گندله، 
کنسانتره و آهن اسفنجی تا پایان سال جاری راه اندازی می شود، بنابراین تولیدات سنگ 

آهن در داخل مورد نیاز خواهد بود و به مصرف داخل می رسد.

شاهد همگرایی فوالدی ها و سنگ آهنی ها باشیم

ارزش  درصــدی  رشــد 703 
صادرات فوالد هرمزگان

فوالد هرمزگان موفق به کسب رکورد تولید آهن 
اســفنجی و صادرات شد. امیرمســعود هراتیان، 
مدیرعامل فــوالد هرمزگان بــه کیفیت تختال 
تولیــدی و بازایابی این واحد اشــاره کرد و گفت: 
فوالد هرمزگان با ارتقاء کیفیت تختال تولیدی و 
همچنین با درک صحیح از شرایط موجود بازار جهانی و داخلی تالش خود را برای 
حفظ و حتی توســعه و گسترش بازار در کشورهای اروپا و آمریکای جنوبی کرد 
و در نهایت موفق شــد صادرات را 1590 درصد نسبت به شش ماه سال گذشته 
افزایش دهد. وی افزود: درآمدزایی حاصل از این صادرات نیز703 درصد رشد را 
نشان می دهد. همچنین در شش ماهه نخست سال جاری موفق به کسب رکورد 
جدید تولید روزانه 5 هزار و 542 تن آهن اسفنجی شدیم درحالی که رکورد قبلی 
26 بهمن ماه ســال 92 و به میزان 5 هزار و 354 تن بوده اســت. وی همچنین 
به رکورد و موفقیت دیگر این ناحیه اشاره کرد و اظهار داشت: در مدول A نیز با 
تولید 2 هزار و 828 تن از ابتدای بهره برداری، که رکورد قبلی 2 هزار و 738 تن 

در 26 بهمن ماه سال 92 بود گذر کنند.

برجام فرصتی برای ترمیم شکاف 
تکنولوژی فوالد ایران است

عضو هیئت مدیره انجمن:

5میلیون و 881 هزار تن 
فوالد

بررسی عملکرد شرکت های فوالد حاکی از آن است که شرکت 
های بزرگ فوالدی کشور در 5 ماهه نخست امسال تولید را به 
نزدیک 5 میلیون و 881 هزار تن رساندند که نسبت به 5 ماهه 
نخســت سال قبل که تولید 5 میلیون و 998 هزار تن بود افت 

1.96 درصدی داشت.

به گزارش چیالن، شــرکت های فوالدی در مرداد ماه شــاهد 
افزایش حجم تولیدات شمش به میزان 4.29 درصد بودند چراکه 
تولید از یک میلیون و 84 هزار تن در مرداد ماه سال قبل به یک 

میلیون و 130 هزار تن در مرداد ماه سال جاری رسید.

عمــده تولید مربوط به فوالد مبارکه بود کــه تولید خود را در 
مرداد ماه به 520 هزار تن رساند. سپس فوالد خوزستان با تولید 
301 هزار تن قرار داشــت. ذوب آهن اصفهان، فوالد خراسان، 
فوالدآلیاژی و گروه ملی فوالد تولیدکنندگان دیگر بودند که به 
ترتیب تولید خود را در مرداد به 219 هزار تن، 43 هزار تن، 35 

هزار تن و 10 هزار و 870 تن رساندند.

بیش ترین افت تولیدات مربوط بــه گروه ملی فوالد با 74.77 
درصد بود در مقابل فوالد آلیاژی رشد 29.94 درصدی در حجم 

تولیدات داشته است.

12 میلیون و 453 هزار تن 
کنسانتره سنگ آهن

تولید 12 میلیون و 453 هزار تن کنســانتره سنگ آهن در 5 
ماهه نخست امســال که رشد 20.47 درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داشت نشــان دهنده حرکت کشور به سمت 
فرآوری ســنگ آهن و ایجاد ارزش افزوده باالتر است. از سوی 
دیگر افزایش حجم تولید کنســانتره سنگ آهن در این مدت 
به معنی راه اندازی برخی واحدهای تولید کنسانتره و وارد مدار 

تولید شدن آنها است.

بیش ترین تولید کنسانتره متعلق به گل گهر با 4 میلیون و 707 
هزار تن بوده و سپس چادرملو در تعقیب آن با تولید 4 میلیون 
و 6 هزار تن قرار دارد. سنگ آهن مرکزی، میدکو و سنگان دیگر 
تولیدکنندگان بزرگ کنسانتره در کشور به ترتیب با تولید 1.6 

میلیون تن، 1.5 میلیون تن و 585 هزار تن قرار دارند.

6 میلیون و 780 هزار تن 
آهن اسفنجی

آمارهای تولید واحدهای تولیدکننده آهن اســفنجی نشان می 
دهد در 5 ماهه امسال 6 میلیون و 780 هزار تن آهن اسفنجی 
در کشــور تولید شده که رشــد 4.72 درصدی نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل داشته اســت. اصلی ترین تولیدکننده آهن 
اسفنجی فوالد مبارکه اصفهان با تولید 2 میلیون و 640 هزار تن 
است و فوالد خوزستان دومین تولیدکننده بزرگ آهن اسفنجی 
است که تولید خود را در 5 ماه به 1.65 میلیون تن رسانده است.

بعد از فــوالد مبارکه و فوالدخوزســتان، شــرکت های فوالد 
هرمزگان، ســبا، فوالد کاوه جنوب، فوالد خراسان، آهن و فوالد 

غدیر و میدکو قرار دارند.

9 میلیون و 526 هزار تن 
گندله

تولید بیــش از 9 میلیون و 526 هزار تن گندله در کشــور به 
معنای افت 2.25 درصدی تولید این محصول نسبت به 5 ماهه 
نخست سال 94 است. تولید گندله اگرچه روندی کاهشی داشته 
اما با افتتاح بســیاری از طرح ها تا پایان سال می توان به بهبود 
تولید این محصول امیدوار بود تاآنجا که بسیاری از کارشناسان 
معتقدند تا رسیدن طرح های فوالدی به مرحله تولید می توان از 

صاردات گندله کسب درآمد ارزی کرد.

تولیــد گندله فوالد مبارکه در مــدت مذکور یعنی 5 ماهه اول 
سال، 3 میلیون تن بوده و فوالد خوزستان بعد از آن با تولید 2.5 
میلیون تن قرار دارد. ســپس گل گهر با تولید 2.4 میلیون تن 
اســت و در آخر چادرملو با 1.58 میلیون تن دنبال کننده سایر 

تولیدکنندگان است.
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نتایج جلسات هم اندیشی در انجمن 
چه بود؟
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پس از رسته ای شدن ساختار انجمن با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و انتخاب 
اعضای جدید هیئت مدیره از رســته های 5 گانه، مقدمات شــکل گیری رسته های 

انجمن با برگزاری جلسات هم اندیشی آغاز شده است.
تا کنون 5 جلســه هم اندیشــی تولیدکننــدگان میلگرد در انجمن برگزار شــده و 
تولیدکنندگان ورق های فوالدی و شمش نیز هر کدام یک جلسه هم اندیشی داشته 

اند. اعضــای هیئت مدیره انجمن در خصوص نتایج 
جلســات هم اندیشی رسته هایی که در آنها حضور 

دارند به خبرنگار چیالن این طور گفته اند:

حمیدرضا طاهــری زاده )نایب رئیس هیئت 
مدیره انجمن(:

 در این 5 جلســه ای که برگزار کرده ایم تصمیمات 
جمعی مناسبی گرفته ایم که خوشبختانه تا حدود 
زیادی هم محقق شده اســت. جلوگیری از سقوط 
قیمت ها، حذف فروش اعتباری میلگرد، اعالم قیمت 
ها به صورت نقدی و درب کارخانه، کاهش بازه تفاوت 

قیمت های کف و ســقف فروش واحدها، همگون سازی شرایط فروش کارخانجات 
مختلف و منطقی سازی تفاوت قیمتی بین شمش و میلگرد بر اساس آمار و اطالعات 
واحدهای تولیدی از عرضه و تقاضا از جمله مهم ترین اهداف جلسات هم اندیشی بوده 

که اکثرا نتیجه بخش بوده است.

سید رضا شهرستانی)عضو هیئت مدیره انجمن از رسته نورد مقاطع 
تخت(:

 در پایان نشست اول، مشــکالت تولیدکنندگان ورق های فوالدی اولویت 
بندی شــد و قرار شــد ضمن پیگیری برای حضور شرکت فوالد مبارکه و 
شرکت های زیر مجموعه آن در جلسات بعدی، اصالح نظام پلکانی تعرفه به 
ویژه بین ورق گرم و سرد، بررسی پیشنهادات اعضا برای 
تامین نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز و همچنین مباحث 
مالیاتی در جلســه هیئت مدیره انجمن مطرح شود و در 

صورت تصویب مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد.

بهادر احرامیان )عضو هیئت مدیره انجمن از رسته 
ذوب و ریخته گری(: 

از جمله موضوعاتی که درخصوص آن در اولین جلســه 
صحبت شد شفاف سازی قیمت فروش محصوالت بود. 
همچنین از دیگر موضوعات مطرح شــده در این جلسه 
لزوم استانداردسازی نحوه خرید آهن اسفنجی بود یعنی 
برحســب پارامترهایی که بر روی کیفیت آهن اسنفجی 
موثر اســت، اقدام به طراحی پاداش یا جریمه شــود. عالوه براین، درمورد 
مسائل زیست محیطی و مشکالت مالیاتی واحدها و هماهنگی درمورد خرید 
ملزومات تولید از قبیل فروآلیاژها و نســوزها نیز صحبت شد و در نهایت به 
اشتراک گذاری تجارب منابع انسانی واحدها نیز یکی از موضوعات پیشنهادی 

برای جلسات بعدی بود.

همکاری صادراتی عراق و ذوب آهن اصفهان جدی تر شد

عراق قرار است مقاطع ساختمانی مورد نیاز خود را جهت بازسازی شهرهای مختلف از ذوب آهن اصفهان تامین کند. به گزارش چیالن؛ هیئت عراقی متشکل از وزیر بازرگانی این کشور و 
رئیس شرکت عمومی تجارت مصالح ساختمانی عراق و برخی مدیران و نمایندگان شهرهای مختلف آن در بازدیدی از ذوب آهن بر همکاری دولت عراق و ذوب آهن اصفهان تاکید کردند.

در این بازدید مقرر شد شرکت عمومي تجارت مصالح ساختماني عراق که عهده دار خرید و تامین مصالح ساختمانی عراق است از این پس، نیازهای خود را از یکی از قطب های بزرگ 
اقتصادی منطقه نظیر ایران و به طور اخص شرکت ذوب آهن اصفهان تامین کند.

این شرکت امیدوار است تا برای تهیه مقاطع ساختمانی از ذوب آهن اصفهان که محصوالت با کیفیت تری نسبت به ترکیه و اوکراین تولید می کتد، کارهای مقدماتی و انعقاد قراردادهای 
الزم ســریع تر صورت گیرد. درخصوص شــرکت ذوب آهن اصفهان ذکر این نکته نیز ضروری است که این شرکت به تازگی اعالم کرده خط ریل به مرحله نهایی رسیده و تولید آن در 

مرحله نهایی است.

محمدرضا کجباف، مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان و سخنگوی این شرکت با بیان این مطلب اعالم داشت: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران کیفیت این تولیدات را تایید کرده 
است. وی دلیل به تعویق افتادن افتتاح پروژه ریل ملی را مشکالت نقدینگی بیان داشت و تصریح کرد: ذوب آهن هیچ گونه مشکلی در تولید ریل ندارد و تمام مراحل کار ازجمله تست 

سرد و گرم نیز به پایان رسیده و کار آن عملیاتی شده است.

اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران پاسخ می دهند:



وضعیت تولید فوالد در انگلستان وخیم است

شاخص تولیدات صنعتی انگلیس کاهشی است که این موضوع حکایت از وخامت حوزه تولیدی 
در این کشور مهم اروپایی دارد.

به گزارش بولتن اخبار فوالد، افت شدید تولید فوالد خام در این کشور از عدم توازنی جدید در 
انگلستان حکایت دارد و نشان می دهد این کشور در حال بازگشت و افول صنعتی است. بررسی 
ها نشان می دهد، در ماه ژانویه و سپس فوریه تولید فوالد خام انگلستان به کم ترین میزان در 
7 سال گذشته رسیده اما برخالف تفکرات قالب درخصوص بهبود وضعیت صنایع فوالدی در 

اقصی نقاط جهان، این بهبود در انگلستان حاصل نخواهد شد.

بائواســتیل ظرفیت تولید فوالد و چدن خود را در 
بین سال های 2016 تا 2018 حدود 12 میلیون و 

770 هزار تن کاهش می دهد.

به گزارش چیالن، بائواســتیل چین اعالم کرد که 
تصمیم دارد ظرفیت تولید چدن خود را کاهش دهد که این اقدام در راســتای اصالح عرضه 

چین صورت می گیرد.

باوجود اعالم این خبر، این موضوع درحالی مطرح می شود که پیش از این اعالم شده بود این 
شرکت تنها در بخش فوالد خام کمتر از 9.2 میلیون تن از ظرفیت خود را کاهش خواهد داد.

به طور خاص بائواستیل قصد دارد 3 میلیون و 950 هزار تن از ظرفیت تولید فوالد خام خود 
را در ســال 2016 کم کرده و در ســال 2017 حدود 1.22 میلیون تن ظرفیت چدن و 2.1 
میلیون تن ظرفیت فوالد خام خود را کم کند. همچنین برنامه این شرکت برای سال 2018 
کاهش 2.35 میلیون تن از ظرفیت چدن و 3.15 میلیون تن از ظرفیت تولید فوالد خام است.

بائواستیل 12میلیون تن 
کاهش ظرفیت می دهد

واردات 17.4 درصدی فوالد ترکیه
انجمن تولیدکنندگان آهن و فوالد ترکیه خبر داد

به گزارش چیالن، براساس گزارش انجمن تولیدکنندگان آهن و فوالد ترکیه )TCUD( در ماه جوالی واردات فوالد 
ترکیه 17.4 درصد افت یافت و به 1.4 میلیون تن رسید. ارزش واردات فوالد ترکیه نیز با 19.2 درصد افت نسبت به 

جوالی سال قبل به 872 میلیون دالر رسید.

در ماه مذکور واردات محصوالت نیمه نهایی از سوی ترکیه هم نسبت به جوالی سال گذشته با 28.8 درصد افت به 
511 هزار تن رسید. عالوه براین واردات فوالد تخت ترکیه با 12.1 درصد کاهش درمقایسه با مدت مشابه سال قبل 
663  هزار تن شد. براساس گزارش این انجمن در دوره 7 ماهه ابتدایی امسال هم ترکیه 11 میلیون و 230 هزار تن فوالد وارد کرده که رشد 4.6 درصدی نسبت به 7 ماهه اول پارسال داشت. با این 

وجود ارزش واردان 9.7 درصد افت داشت و به 6.62 میلیارد دالر بالغ گردید.

در این مدت واردات محصوالت نیمه نهایی فوالد به ترکیه 5.3 درصد افت داشــته و به 4.12 میلیون تن رســیده است درحالی که واردات محصوالت تخت افزایش 10.1 درصدی داشته و به 5.38 
میلیون تن رسیده است. گفتنی است، در ماه ژوئیه حجم صادرات فوالد ترکیه 91 درصد کل واردات فوالد این کشور بوده است درحالی که در سال گذشته و همین مدت این رقم 98 درصد بوده است.

براساس اطالعات انجمن آهن و فوالد ترکیه، در ماه های بین ژانویه تا جوالی ترکیه حدود 9.66 میلیون تن فوالد صادر کرد که 1.5 درصد پایین تر از 7 ماهه نخست پارسال است. ارزش این صادرات 
هم بالغ بر 60.4 میلیارد دالر بود که 16.2 درصد افت نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.در ژانویه تا جوالی ترکیه کمی بیش تر از 6 میلیون تن محصوالت طویل فوالدی صادر کرد که 0.6 

درصد باالتر از 7 ماهه ابتدایی سال 2015 بود. 

سرمایه گذاری مشترک آرسلورمیتال 
و SAIL برای احــداث واحد تولید 

تجهیزات فوالدی خودرو

آرســلورمیتال و SAIL قصد سرمایه گذاری جدیدی در 
کارخانه قطعات فوالدی خودرو را دارند.

به گزارش چیالن، آرسلورمیتال اعالم کرده که پیشنهاد سرمایه گذاری مشترک یک میلیارد 
دالری را برای تاسیس شــرکت تولیدات قطعات خودرویی به شرکت هندی SAIL داده 

است.

این دو شــرکت در ماه می 2015 تفاهم نامــه ای را جهت احداث کارخانه ای برای تولید 
پیشــرفته ترین تجهیزات خودرو با یکدیگر به امضا رساندند تا توسعه صنعت خودروسازی 
چین را تسریع کند. آرسلورمیتال اعالم کرده پس از امضای این تفاهم نامه مشترک بخش 

عمده مطالعات امکان سنجی این پروژه به اتمام رسیده است. 

ثبات قیمت های ورق های نورد گرم برزیل در سپتامبر

به گزارش چیالن، با وجود افزایش 40 درصدی قیمت های ورق گرم برزیل از ابتدای سال تاکنون، هیچ نشانه ای مبنی بر افزایش نرخ ها در ماه سپتامبر دیده نمی شود. همچنین پیش بینی 
می شود فروش ورق های فوالدی به جهت تقاضای کم، نیز  ثابت باقی بماند. هرچند که برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند بازار فوالد این کشور در کوتاه مدت رو به بهبود خواهد رفت.

این گزارش همچنین درخصوص میزان صادرات سنگ آهن برزیل می افزاید، این کشور در ماه آگوست شاهد رشد 29.3 درصدی صادرات در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. 
برزیل در ماه آگوست امسال 1.26 میلیارد دالر درآمد از صادرات سنگ آهن کسب کرد. براساس گزارش دپارتمان تجارت خارجی برزیل، بیش ترین حجم صادرات از سوی واله برزیل بوده 
است. واله در این دوره بیش ترین حجم صادرات سنگ آهن را در دنیا به خود اختصاص داده و توانسته سهم خود در بازار را در برابر رقبای استرالیایی افزایش دهد. میانگین قیمت سنگ اهن 

برزیل در ماه آگوست 36.4 دالر در هر تن بود که 1.67 درصد رشد داشته است.

مشخصاتمحصول
میانگین قیمت 

درهفته منتهی به 
19 ژوئن 2016

میانگین قیمت 
درهفته منتهی به 
26 ژوئن 2016

میانگین قیمت 
درهفته منتهی به 
4 جوالی 2016

میانگین قیمت 
درهفته منتهی به 
10 جوالی 2016

میانگین قیمت 
درهفته منتهی به 
18 جوالی 2016

میانگین قیمت 

درهفته منتهی به   

2 آگوست2016

میانگین قیمت 
درهفته منتهی به   

7 آگوست 2016

میانگین قیمت 
درهفته منتهی به   
28 آگوست 2016

میانگین قیمت 
درهفته منتهی به   

4 سپتامبر 2016

سنگ آهن
 CFR -58 درصد وارداتی

شمال چین
41/5-42/539-4041/5-42/541/5-42/545-4646-4746-4747/5-48/547-48

سنگ آهن
 CFR -65 درصد وارداتی

شمال چین
54/5-55/554/5-55/557-5857/5-58/562/5-63/568/5-69/569-7068/5-69/568/5-69/5

سنگ آهن
 CFR -52 درصد وارداتی

شمال چین
24/5-25/525/5-26/528/5-29/528/5-29/528/5-29/528/5-29/528/5-29/528/5-29/528/5-29/5

قراضه
 صادراتی FOB دریای 

سیاه
185-189194/5-199/5189-195183-189192-196199-203199-203199-203200-203

شمش
صادراتی- FOB دریای 

سیاه
310305313315320318320322325

395-396390-370392-367368-372362-360369-350355-328345-335322-330ورق گرم- صادراتی چینورق گرم

ورق گرم
 صادراتی FOB دریای 

سیاه
375-385360-365350-365350-355350-355360-365365-370365-375365-370

470/5-463464/5-451451/5-450446-445444-437439-445431-453/5434-483442/5-461 وارداتی اروپا CIFورق گرم

415-410405-410405-410400-395400-395390-410390-410400-435400-425 صادراتی دریای سیاهورق سرد

FOB 395-405385-390380-385376-381378-382380-390380-390378-380375-380 صادراتی ترکیهمیلگرد

481-502470-507/5496-505/5496/5-513494/5-514/5506-520/5503/5-517509/5-529506-517 داخلی اروپامیلگرد

FOB 300-304295304-309309-314320-325326-329334-336352-353352-354 صادراتی چینمیلگرد

ي
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پوسکو کارخانه فوالد  تهیه و تنظیم: مریم رحیمی
در  خودرو  تجهیزات 

تایلند می سازد

بازار داغ خودرو ســبب شــده 
بسیاری از شرکت های فوالدی 
در جهــان به دنبال ســرمایه 
گذاری هایی در پروژه های ســاخت تجهیزات خودرو باشند. بعد از 
آرســلورمیتال و بائو استیل، این بار نوبت پوسکو است که اعالم کند 

واحد فوالدسازی خود در تایلند را تکمیل کرده است.
تولید این واحد فوالدی که با سرمایه گذاری 3 میلیارد دالر به پایان 
رسیده ، ورق گالوانیزه خطوط خودرویی است که قادر خواهد بود ورق 
فوالدی تولیدکنندگان خودرو مانند تویوتا، نیســان و فورد را تامین 

کند.
دلیل انتخاب تایلند از سوی پوســکو برای احداث واحد تولید ورق 
مخصوص خودرو این است که تایلند بزرگترین تولیدکننده خودرو 
در منطقه جنوب شرق آسیا است و بیش از 50 درصد خودرو در این 

منطقه در این کشور تولید می شود.

 راه خروج از رکود رقابتی کردن تولید است نه تزریق 
نقدینگی 

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفت: در شرایط فعلی تنها راه برای 
خروج از رکود فعلی رقابتی کردن تولید است و تزریق منابع در شرایط 

فعلی مشکلی را حل نمی کند. 

 تراز تجاری ایران با ترکیه منفی شد/ رشد ۳۳ درصدی 
صادرات ترکیه به ایران 

تراز تجاری ایران با ترکیه در ۷ ماهه نخست سال جاری میالدی 
به میزان ۳۹۵ میلیون دالر به ضرر ایران بوده و صادرات ترکیه 

به ایران در این دوره رشد ۳۳ درصدی داشته است.

 دستگاه های دولتی با روش های تامین مالی پروژه ها آشنا 
شوند

استاندار اردبیل بر لزوم آشنایی دستگاه های دولتی با روش های 
مختلف تامین مالی پروژه های در دست اجرا در این استان تاکید 

کرد.

 هدف کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد از برنامه ششم توسعه 
حذف شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: در الیحه برنامه ششم 
آمده بود که نرخ بیکاری از ۱۱ درصد فعلی به ۷ درصد کاهش 

یابد اما دولت در آخرین اصالحات، این هدف گذاری را حذف کرد.

 ورود نفت جدید ایران به بازار جهانی با حجم روزانه ۳۰۰ 
هزار بشکه در روز 

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: ایران تا پایان سال 
جاری یک نوع نفت جدید را روانه بازار خواهد کرد و تولید اولیه این 

نوع جدید نفت خام ممکن است، اندکی کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه 
در روز باشد.

 سه بانک ایرانی در آلمان شعبه می زنند 

روزنامه منچنرمرکور یکی از روزنامه های آلمانی از ابراز امیدواری 
سه بانک ایرانی برای ایجاد شعبه در مونیخ به منظور تشویق روابط 

تجاری بین ایران و شرکت های آلمانی خبر داد.

سرخط خبرهای اقتصادی

هشدار رئیس صندوق بین المللی پول از حرکات ضد تجاری

رئیس صندوق بین المللی پول نسبت به ریسک های ناشی از 
سیاست های حمایتی کشورهای توسعه یافته هشدار داد و گفت: 

در حال حاضر موجی نامرئی از یک حرکت ضد تجاری در 
جریان است و سیاست ضدتجاری کشورهای توسعه یافته اقتصاد 

جهان را تهدید می کند.
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قیمت های داخلی

بورسکاال

 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران  قیمت ورق روغنی در بازار تهران

ناودانی

نبشی
قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 
)واحد: ریال/کیلوگرم(

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته دومهفته اول شهریورسایز

0.422,35022,750

0.522,35022,750

0.621,75022,150

0.721,25021,700

0.821,25021,700

0.921,25021,700

121,25021,700

1.2521,25021,700

1.521,75021,750

221,75021,750

2.523,61023,610

هفته دومهفته اول شهریورسایز

6.517,40017,500

8******

1013,850***

1218,40018,400

1418,40018,400

هفته دومهفته اول شهریورسایز

315,40016,100

415,40016,100

515,40016,100

615,40016,100

815,60016,100

1015,60016,100

1217,00017,200

1522,00021,700

هفته دومهفته اول شهریورسایز

616,00016,500

815,50016,100

1015,50016,100

1215,50016,100

1415,90016,200

1616,20016,300

1824,00024,000

2024,00024,000

2224,00024,000

هفته دومهفته اول شهریورسایز

815,10015,700

1014,30015,200

1214,30015,200

1415,35015,650

1615,35015,650

1815,35015,650

2015,35015,650

2215,35015,650

2515,35015,650

2815,35015,650

30******

3215,20015,400

هفته دومهفته اول شهریورسایز

2***19,400

318,50018,583

418,63318,583

518,60018,600

618,20018,600

817,80018,000

1017,52517,625

1218,10018,200

1518,10017,975

20***17,200

2516,40016,550

رونــد تغییرات هفتگی 
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

15.65011.9841395/06/081395/08/30ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

18.98034.2401395/06/081395/08/30ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

15.45027.3331395/06/081395/08/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

21.4802.6901395/06/081395/08/30ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

15.45027.3331395/06/081395/08/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

15.650119.7321395/06/151395/08/30ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

18.98031.3511395/06/151395/09/30ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

21.4805.6871395/06/151395/09/30ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

27.2664711395/06/081395/09/30ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

15.45068.4261395/06/151395/08/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

27.2663.0781395/06/151395/09/30ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

15.1121151395/06/081395/06/13تیرآهن 12ذوب آهن اصفهان

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

14.3003501395/06/091395/06/31سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

14.400120.0001395/06/091395/08/30سبد تیرآهن و میلگردذوب آهن اصفهان

14.2001.0241395/06/101395/06/31سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

13.00042.4001395/06/161395/07/30تختال Cفوالد خوزستان

12.50033.4001395/06/161395/07/30شمش بلوم )5SP)150*150فوالد خوزستان

15.4501.1001395/06/151395/06/20ورق گرمنورد و تولید قطعات فوالدی

12.50017.0001395/06/131395/07/25تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

12.5001.0001395/06/091395/07/25تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

12.50010.5001395/06/071395/07/25تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

12.25010.0001395/06/081395/07/25تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

14.0002201395/06/081395/06/13سبد میلگرد 32تاA3-10فوالد آذربایجان
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

ورق روغنی ورق سیاه میلگرد ساده میلگرد آجدار نبشی ناودانی
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