
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

به گزارش خبرنگار چیالن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پیش بینی کرده رشد 
تولید فوالد در مجموعه فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین فوالدساز کشور 4.69 درصد باشد. 
برآورد شــده فوالد مبارکه تولید خود را که در سال 94 حدود 5 میلیون و 588 هزارتن بود 

امسال به 5 میلیون و 850 هزار تن برساند.
همچنین پیش بینی می شود، فوالد خوزستان دومین فوالدساز کشور تولید را از 3 میلیون و 

438 هزار تن به 3 میلیون و 600 هزار تن می رساند.
فوالد هرمزگان و آهن و فوالد ارفع نیز پیش بینی شده تولید را به ترتیب در سال جاری به 
حدود 2 میلیون و 960 هزارتن و یک میلیون و 582 هزار تن برسانند که رشد 18.55 برای 

فوالد هرمزگان و 17.67 درصدی برای آهن و فوالد ارفع را این مرکز متصور شده است. 
در این گزارش اشــاره ای به پیش بینی تولید فوالد ذوب آهن اصفهان نشــده و فقط مرکز 
پژوهش های مجلس اعالم کرده که این شرکت در سه ماه نخست امسال افت 9.6 درصدی را 
در تولید داشته است و از 577 هزار تن در سه ماهه 94 به حدود 522 هزار تن در سه ماهه 

امسال رسانده است.
مرکــز پژوهش های مجلس در این گــزارش با در نظر گرفتن تولید فوالد خام و محصوالت 
فوالدی کشور در 4 ماهه نخست سال جاری که به ترتیب 5.2 میلیون تن و 6 میلیون تن بوده 
و رشد 3 درصدی در فوالد خام و افت 2 درصدی در محصوالت فوالدی داشته اعالم کرد، با 

توجه به وضعیت موجود، همین میزان رشد برای ادامه سال پیش بینی می شود.

استراتژی جلســات هم اندیشی 
رسته ها با هم متفاوت است

سید رضا شهرستانی
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد و 

رئیس هیئت مدیره شرکت کالچ

در انجمن تولیدکنندگان فوالد سعی شده در قالب جلسات هم 
اندیشی رسته های مختلف که در دوره جدید هیئت مدیره 
و تفکیک رســته ها عملیاتی شد، به مشکالت رسته های 

مختلف به طور تخصصی تر رسیدگی شود.
در رسته نورد مقاطع طویل جلسات هم اندیشی مثبت ارزیابی 
می شود و با هماهنگی تولیدکنندگان مدیریت صحیحی بر 
روی عرضه صورت می گیرد و تاحدودی قیمت ها تثبیت و 
بعضا افزایش یافته است.این درحالی است که برای دستیابی 
به ثبات بازار، حتی برخی تولیدکنندگان به ضررهای ناشی از 

کاهش فروش در کوتاه مدت هم رضایت داده اند.
در سایر رسته ها نیز جلسات هم اندیشی برگزار شده اما هنوز 
نتیجه مطلوب مورد نظر حاصل نشده استو هماهنگی ها در 
حال شکل گیری اســت که به نظر می رسد بهبود در این 
بخش ها هم با فاصله زمانی نســبت به رسته نورد مقاطع 
طویل حاصل شود.البته بخشی از این مسئله به جهت تعداد 
کمتر اعضا در این بخش ها و تعدد مســائل در آن ها است 
چراکه هماهنگی بین تولیدکنندگان را کمی سخت تر می 
کند.برای مثال در رسته نورد مقاطع طویل انجمن فعال موفق 
به هماهنگی در گروه میلگرد بوده اما در بخش نبشی، ناودانی 
و تیرآهن فضای کار همچنان زیاد است. و یا در رسته مقاطع 
تخت، تولیدکنندگان نورد سرد و گرم حضور دارند اما تعداد 
تولیدکنندگان و نحوه تولید آنها متفاوت است و همین تفاوت 
تولید و تامین مواد اولیه در بخش ذوب هم به جهت حضور 
واحدهای القایی و قوس الکتریکی دیده می شود که در نتیجه 

برای حصول نتیجه نیازمند تعداد جلسات زیادتری هستند.
البته جلسات فعلی در رسته های ذوب و نورد تخت را نمی 
توان بی نتیجه دانست چرا که ممکن است تاثیر تصمیمات 
جلسات این رســته ها هنوز در بازار مشهود نشده باشد اما 
حداقل بخشی از مســائل اعضا مطرح و در حال حل شدن 
اســت. مثال در حوزه ورق های فوالدی بازار مطلوب تری 
درمقایسه با نورد طویل دارد اما تولیدکنندگان آن با مشکل 
کمبود شدید نقدینگی مواجه اند و درنتیجه در خرید مواد اولیه 
و گرفتن اعتبار با معضالتیمواجه شده اند که بدین منظور قرار 
است فوالد مبارکه به عنوان تامین کننده اصلی مواد اولیه این 
واحدها در جلســات هم اندیشی حضور پر رنگ تری داشته 
باشد و این موضوع مورد استقبال مسئوالن این شرکت هم 

قرار گرفته است.

آغــاز فــاز جدید 
جلسات هم اندیشی 

در انجمن

در  فــوالد  قیمــت 
و  داخلی  بازارهــای 

جهانی
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رشد تولید فوالد خام امسال 3 درصد است درحالی که در بخش 
محصوالت فوالدی افت 2 درصدی تا پایان سال پیش بینی می شود. 

همچنین ارزیابی وضعیت تولید فوالد خام و محصوالت فوالد در 
پنج شرکت بزرگ نشان می دهد رشد تولیدات این شرکت ها در 

سال 95 نسبت به سال 94 مثبت خواهد بود.

نمودار ارزیابی وضعیت تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی در 5 شرکت بزرگ

نمودار تولید ماهانه فوالد خام برای سال های 1387 تا 1394 و پیش بینی تولید 1395

براســاس این دو نمودار مشخص می شود که در سال 95 پیش بینی می شود تولید 
فوالد خام رشد 3 درصدی داشته باشد درحالی که رشد تولید محصوالت فوالدی منفی 

2 درصد پیش بینی می شود.
دلیل مثبت بودن تولید فوالد خام و منفی بودن محصوالت فوالدی در سال 95 به سهم 
بیشتر صادرات فوالد خام نسبت به محصوالت فوالدی باز می گردد که وضعیت تولید 
فوالد خام را به واســطه تامین بخش مهمي از تقاضاي آن از طریق صادرات بهبود می 
دهد. از سوی دیگر به دلیل رکود سایر بخش ها نظیر صنایع و ساختمان، تقاضای داخلی 

برای محصوالت فوالدی محدود است.
به عبارت دیگر چون پیش بینی می شــود بخش ســاختمان در سال جاری افت 9.8 
درصدی را تجربه کند که به معنای پنجمین ســال پیاپی رکود در این بخش اســت، 
تقاضا در حوزه های فوالد و ســیمان نیز کاهشــی خواهد بود که افت این بخش ها را 
نیز به دنبال دارد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی رشد منفی بخش مسکن ناشی از سه 
عامل شامل درآمدهاي دولت و در نتیجه کاهش سرمایه گذاري در طرح های عمرانی، 
دوم کاهش سرمایه گذاري در ساختمان هاي مسکوني به دلیل رکود مسکن و در نهایت 
کاهش سرمایه گذاري در ساختمان هاي غیرمسکوني از سوی بخش خصوصي به دلیل 

رکود کلي اقتصاد است.

نمودار تولید محصوالت فوالدی برای سال های 1387 تا 1394 و پیش بینی سال 1395

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گزارش داد: 

حرکت معکوس تولید فوالد خام و محصوالت 
فوالدی در سال 95
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امیر مسعود هراتیان، مدیرعامل فوالد هرمزگان با بیان 
اینکه رکود تولید آهن اسفنجی و صادرات تختال در این 
شرکت شکسته شد، گفت: برای نخستین بار توانستیم 

رکورد تولید آهن اسفنجی را از رکورد قبلی به میزان 200 تن ارتقا دهیم و آن را به 5 هزار 
و 500 تن برسانیم.

وی افزود: همچنین رکورد تختال صادراتی در فضای پسابرجام شکسته شد و تقریبا در شش 
ماهه نخســت امسال 460 هزار تن تختال از این شرکت صادر شد که رشد 1590 درصدی 

داشته است.

احســان رسولی، مدیر فوالدسازای شرکت فوالد هرمزگان هم با اشاره به رشد تولید در این 
مجموعه، درباره دالیل رشــد تولید تختال اظهار داشت: استفاده از مواد اولیه ایرانی یکی از 
دالیل رشد تولید تختال در هرمزگان بود چرا که فوالد هرمزگان توانست با کاهش هزینه های 

تولید، عالوه بر کاهش قیمت تمام شده، راندمان و بهره وری را ارتقا دهد.

گفتنی است روزانه 5 هزار و 500 تن تختال فوالدی با کیفیت صادراتی توسط فوالدسازان 
استان هرمزگان تولید می شود و ظرفیت ساالنه فوالد هرمزگان 1.5 میلیون تن تختال است 

که در صنایع دریایی، نفت و صنایع سنگین و سبک کاربرد دارد.

استان هرمزگان رسیدن به تولید 10 میلیون تن تختال در طول برنامه ششم توسعه را هدف 
گذاری کرده است.

نزدیک به 60 درصد سرمایه مورد نیاز برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه ششم توسعه مربوط به فوالد 
است. مهدی کرباسیان، رئیس هیئت عامل ایمیدرو در مجمع عادی سالیانه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران مربوط به سال مالی 94، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز بخش معدن وصنایع معدنی کشور در برنامه ششم 
توسعه را 15.3 میلیارد دالر اعالم کرد و گفت: از این رقم 9.2 میلیارد دالر متعلق به بخش فوالد است که نزدیک به 60 
درصد رقم کل است. وی افزود: طبق برنامه ششم توسعه ظرفیت تولید فوالد خام کشور تا پایان این برنامه باید به 40 

میلیون و 380 هزار تن برسد که عدد آن تا پایان سال 94 حدود 23 میلیون تن بوده است.

فوالد بیش ترین سرمایه را در برنامه ششم توسعه می خواهد

دولت جوایــز صادراتی را عملیاتی 
کند

محمد رضا مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان 
با طرح این ســوال که در کجــای دنیا بهای عرضه محصول 
فــوالدی در بازار داخل و صادراتی برابر اســت، گفت: دولت 
در ســال گذشته تعرفه واردات فوالد را اصالح کرده که اقدام 
بزرگی اســت اما دولت در شــرایط حاضر هم باید جوایز صادراتی را عملی ســازد مثل همه 
کشورهای صادر کننده فوالد که تفاوت قیمت عرضه محصوالت در بازار داخل و صادراتی را در 

قالب جوایز صادراتی تامین  می کنند.

وی با قیاس بین هزینه تمام شده فوالد درشرکت های تولیدی بخش خصوصی و شرکت های 
فوالدی اصل 44 اذعان داشت که این افزایش هزینه تمام شده در بخش های بزرگ تر ناشی از 
هزینه تمام شده پول در کشور بوده که در محدوده 24 درصد است و حتی با وجود کاهش نرخ 
سود بانکی، هزینه تمام شده پول در سه ماهه نخست امسال با سال گذشته فرقی نکرده است.

مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان با بیان اینکه شرکت های فوالدی مشمول اصل 44 تعهد 
دارند تا نیروی انسانی خود را ثابت نگه دارند، افزود: حتی اگر این شرکت ها نیروی مازاد داشته 
باشند با توجه به تعهدات اجتماعی با افزایش تولید و توسعه در حفظ اشتغال تالش می کنند 

چرا که در غیر این صورت در استان ها با بحران مواجه می شویم.

مدرس خیابانی با بیان اینکه اقتصاد فوالد در کشور همچنان با بحران مواجه بوده و اوضاع این 
صنعت بهتر نشده اســت به تولید فوالد خام در فوالد خوزستان هم اشاره ای داشت و گفت: 
میزان تولید فوالد خام در شرکت در پنج ماهه نخست امسال در قیاس با همین مدت در سال 

گذشته 3 درصد رشد داشته است.

رکورد صــادرات فوالد هرمزگان 
شکسته شد

هراتیان خبر داد:

بدهی ذوب آهن به راه آهن جمهوری اسالمی با قرارداد اولیه 
خرید ریل تهاتر می شود.

مرتضــی علــی احمدی 
و  بازرگانــی  مدیــرکل 
بازاریابی راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران در خصوص 
از  ریل  خریــد  قــرارداد 
بــه چیالن  آهــن  ذوب 
گفت: توافق اولیه راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران و 
ذوب آهن اصفهان، خرید 
400 هزا تن ریل اســت. 
وی افزود: مبلغ این قرارداد به صورت تهاتری و از محل بدهی 

های ذوب آهن بابت حمل و نقل تسویه می شود.

منصور یــزدی زاده، معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن 
اصفهان نیز درخصوص ریل ملی به  چیالن  گفت: تولید ریل 
دو بخش مهم و حساس شامل شمش فوالد و نورد ریل دارد. 
 U33 ذوب آهن هــم در تولید فوالد ریل و هم نــورد از نوع
فعالیــت می کند که البته به دلیل نبود تجهیزات مهم در این 
بخش نظیر صافکاری و تجهیزات تست های غیر مخرب، چون 
نتوانســتیم نظر راه آهن را جلب کنیم اقدام به انجام سرمایه 

گذاری در این حوزه نیز کردیم.

یزدی زاده درمــورد دلیل خرید و واردات شــمش مورد نیاز 
تولید ریل که به گفته دشتیانه، معاون بازاریابی و فورش ذوب 
آهن از کشــورهای هند و چین یا فــوالد آلیاژی ایران صورت 
می گیرد هم گفت: بر پایه استاندارد جدید به کار رفته در راه 
آهن جمهوری اسالمی ایران )EN13674( بایستی نمونه های 
فوالد ریل از تاندیش فوالدسازی برداشته شود تا در این شرایط 
میزان هیدروژن و اکسیژن اندازه گیری شود. بنابراین با توجه به 
قوانین سخت گیرانه استاندارد جدید اروپا بایستی تجهیزاتی در 
بخش فوالدسازی نصب گردد که از این رو واحد گوگردزدایی 
در شــرکت نصب و راه اندازی شده و نصب واحد VD هم در 
حال اتمام است. پس خرید شمش صرفاً به منظور رعایت دقیق 
استاندارد جدید و روز اروپا بوده است و امیدواریم این مهم هم 

به زودی در ذوب آهن میسر شود.

آغاز فاز جدید جلسات هم اندیشی در 

انجمن تولیدکنندگان  فوالد

2

انجمن تولیدکنندگان فوالد قرار است روزهای پرکاری را بگذارند. یکی از این روزها همین 
چند روز پیش بود که صبح آن با هشتمین هم اندیشی نوردکاران آغاز شد و در بعد از 

ظهر با برگزاری سومین جلسه هم اندیشی واحدهای ذوب فوالد به پایان رسید.

هشتمین جلســه هفتگی و پیاپی تولیدکنندگان میلگرد از یک جهت بسیار متمایز و 
پراهمیت بود و آن اینکه تصمیم کاهش دســته جمعی عرضه میلگرد به بازار داخل در 
سطح 15 درصد اخذ شد. تصمیمی که به گفته احمد خوروش، عضو هیئت مدیره انجمن 

یک اتفاق بی سابقه در صنعت فوالد ایران محسوب می شود.

مدیر عامل فوالد کویر در گفتگو با چیالن این نکته را هم خاطر نشان کرد که بحث کاهش عرضه در جلسات قبلی نیز مطرح شده بود اما در این جلسه و با توجه به جمع بندی آمار شهریور ماه 
در این خصوص تصمیم گیری شد که البته قرار نیست لزوما تولید میلگرد کاهش یابد بلکه تعدادی از واحدها که موقعیت صادراتی مناسبی دارند، با حفظ سطح تولید، صادرات خود را افزایش و 

عرضه به بازار داخلی را کاهش خواهند داد.

سومین جلسه هم اندیشی تولیدکنندگان شمش فوالدی هم با حضور 15 شرکت فوالدی عضو و غیر عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد شامل شرکت های فوالد خوزستان، فوالد خراسان، فوالد ویان، 
ذوب آهن پاسارگاد، ذوب آهن خزر، آهن و فوالد ارفع، فوالد کاوه جنوب، فوالد آلیاژی ایران، ذوب آهن البرز غرب، فوالد سازان جم، فوالد یزد، کالچ، تارا شمش اردکان، فوالد زرفام و فوالد سازان 

کیوان برگزار و بر ارائه آمار و اطالعات واقعی به انجمن تاکید شد.

سیدرضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در مورد نتایج این جلسه اظهار داشت: واحدهای تولیدی حاضر در جلسه تاکید داشتند که اصل قانونی مالیات بر ارزش 
افزوده توسط تمامی واحدها رعایت شود و انجمن این مسئله را مورد پایش قرار دهد. همچنین توافق شد واحدها، آمارهای تولید، فروش و موجودی خود را به صورت هفتگی ارائه دهند تا با توجه 

به این آمارها مدیریت الزم در خصوص عرضه شمش صورت گرفته و تصمیم گیری ها براساس آن اخذ شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت کالچ با اشاره به لزوم شفافیت معامالت در بازار فوالد تصریح کرد: در جلسه امروز خوشبختانه مدیر فروش فوالد خوزستان هم حضور داشتند و برخی ابهامات در خصوص 
معامالت و قیمت فروش این شرکت شفاف سازی شد و  قرار شد شرکت ها طی یک بازه زمانی از فروش هایی که به منظور تهاتر با مطالبات پیمانکاران انجام می شود، جلوگیری کنند. همچنین 

توافق کردیم که فروش های اعتباری واحدها با لحاظ نمودن تفاوت آن با فروش نقدی صورت پذیرد تا به تدریج به سمت همگون کردن شرایط فروش کارخانجات مختلف حرکت کنیم.

با راه اندازی واحد گندله ســازی در فوالد خراســان، فوالد خراسان زنجیره ارزش فوالد را در استان ایجاد می کند و بسته به نیاز بازار به سمت 
تولید ورق حرکت خواهد کرد.

به گزارش چیالن سید حسین احمدی، مدیرعامل فوالد خراسان با بیان این مطلب گفت: ازجمله طرح هایی که تا پایان سال به بهره برداری 
می رسد طرح افزایش ظرفیت تولید شمش از 700 هزار تن به 1.5 میلیون تن و سرمایه گذاری 600 میلیارد تومان و طرح گندله سازی به 
ظرفیت 2.5 میلیون تن و سرمایه 400 میلیارد تومان است. وی ادامه داد: فوالد خراسان در نظر دارد زنجیره فوالد را تکمیل کند تا بدین ترتیب 
هزینه تولید کاهش یافته و مصداق واقعی اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند. احمدی افزود: با افزایش سطح زیرساخت ها قادر خواهیم بود تولید 
فوالد را به 2 میلیون تن ارتقا دهیم. عالوه براین شرکت برنامه دارد تا در بخش ورق فوالدی سرمایه گذاری کند اما در این خصوص براساس 

نیاز بازار اقدام خواهد کرد.

شایان ذکر است بازار ترکمنستان به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی فوالد خراسان معرفی شده است. مسئوالن این شرکت معتقدند، 
ترکمنستان فرصت بسیار خوبی در اختیار تولیدکنندگان فوالد ایرانی قرار می دهدچراکه برنامه های توسعه و بازسازی این کشور آسیای میانه 
تحوالت عظیمی را در بخش های زیربنایی رقم خواهد زد. پیش از این هم از سوی مسئولین این شرکت عنوان شده بود که تعامل با مشتریان و 
فعاالن اقتصادی منطقه، به ویژه کشورهای همسایه و دارای مرز مشترک با استان همچون ترکمنستان، در زمره استراتژی های بازاریابی و ارتباط 

با مشتریان شرکت فوالد خراسان قرار دارد.

تکمیل زنجیره ارزش فوالد در خراسان

مدیر عامل فوالد خوزستان:

مديركل بازرگاني و بازاريابي راه آهن به چیالن 
خبر داد:

تهاتر ذوب آهن و راه آهن 

ثبت رکــورد های جدید 
تولیــد در فــوالد مبارکه 

اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان در شــهریور ماه امســال رکورد تولید 
گندله را جابجا کرد و بــه 691 هزار و 640 تن ظرف مدت 

یک ماه رساند.

به گزارش بولتن اخبار فوالد، اسماعیل پور رئیس واحد گندله 
سازی فوالد مبارکه با اعالم این خبر گفت: این رکورد هزار و 
120 تن از رکورد قبلی که در اردیبهشت 94 ثبت شده بود 
بیش تر است. وی به کارگیری دانش فني از سوی کارکنان 
ایــن واحد، افزایش بهره وري، کاهش توقفات اضطراري و به 
حداقل رساندن زمان هاي آماده سازي را در رسیدن به این 

رکورد موثر دانست.

به گفته محمدرضا فتحی، رئیس احیای مستقیم شماره 2 
فوالد مبارکه، این شرکت همچنین در شهریور ماه توانست 
رکورد تولید آهن اسفنجی را نیز بشکند. تولید این محصول 
در شهریور ماه 229 هزار و 105 تن بوده درحالی که رکورد 
قبل در فروردین امســال و به میــزان 215 هزار و 987 تن 

بوده است.

ایــن شــرکت همچنین در تولیــد روزانــه ذوب در ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم به رکورد جدید 110 ذوب 

معادل 20 هزار و 473 تن در روز دست یافته است.
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رتبه کشورها در تولید فوالد خام چگونه است؟

براســاس جدیدترین آمار انجمن جهانی فوالد، 66 کشور عضو این انجمن در مجموع 8 ماهه 
نخست سال 2016 نزدیک به یک میلیارد و 65 میلیون تن فوالد خام تولید کردند که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل افت 0.9 درصدی داشته است.
به گزارش چیالن، تولید 66 کشور عضو انجمن جهانی فوالد در 8 ماهه ابتدایی سال قبل حدود 

یک میلیارد و 74 میلیون تن اعالم شده بود.
طبق گزارش انجمن جهانی فوالد در ماه آگوست نیز این کشورها 134 میلیون و 305 هزار تن 
فوالد خام تولید کردند که رشد 2.1 درصدی نسبت به آگوست 2015 داشته و حتی درمقایسه 

با جوالی که تولید 133 میلیون و 646 هزار تن بود بیشتر است.

کشورهای مستقل مشــترک المنافع موسوم به CIS از 
ژانویه تا آگوســت 68 میلیون و 103 هزار تن فوالد خام 
تولید کردند که رشد 0.3 درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل داشته است.

البته این کشــورها در ماه آگوســت افت 2.7 درصدی 
تولیدات را ثبت کردند و در آگوست درمجموع 8 میلیون و 358 هزار تن تولید کردند. روسیه در 
بین کشورهای CIS همچنان پیشران است و تولید را به 47 میلیون و 31 هزار تن ظرف مدت 8 
ماه رسانده است. این کشور در آگوست هم 5 میلیون و 924 هزار تن فوالد خام تولید کرده که به 

ترتیب در 8 ماه افت 1.6 درصدی و در آگوست 1.9 درصدی داشته است.

بعد از روسیه اکراین با تولید 16 میلیون و 334 هزار تن قرار دارد. اکراین تولیداتش را 8.6 درصد 
نســبت به 8 ماهه 2015 افزایش داده است اما در ماه آگوست با افت 4.1 درصدی همراه شده و 

تولید را به یک میلیون و 842 هزار تن رسانده است.

تولید فوالد خام CIS از مرز 
68 میلیون تن گذشت

رشــد 5.1 درصدی تولید فوالد خام ایران در 8 ماهه 
نخست 2016

کسب رتبه سیزدهم توسط فوالد ایران ؛

ایران در ماه آگوست توانست رتبه خود در تولید فوالد خام را ارتقا دهد و به سیزدهم جهان برسد.

ایران در ماه آگوســت با تولید یک میلیون و 350 هزار تن و رشــد 8.1 درصدی نسبت به آگوست سال گذشته بعد از 
کشورهای چین، ژاپن، هند، آمریکا، کره جنوبی، روسیه، آلمان، ترکیه، برزیل، تایوان، اکراین و مکزیک قرار گرفته است.

آمارهای نشان می دهد تولید فوالد خام ایران در آگوست سال 2015 بالغ بر یک میلیون و 249 هزار تن بوده است.

البته رتبه ایران درمجموع 8 ماهه ابتدایی سال همچنان چهاردهم است. تولید شمش فوالد ایران در طول 8 ماه به رقم 11 میلیون و 451 هزار تن رسید درحالی که در همین مدت در سال 2015 
حدود 10 میلیون و 894 هزار تن فوالد تولید کرده بود و این به معنای رشد 5.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.

ایران همچنان در منطقه خاورمیانه اولین تولیدکننده برتر فوالد محسوب می شود و پس از آن عربستان با تولید 3 میلیون و 160 هزار تن ظرف مدت 8 ماه و امارات با 2 میلیون و 29 هزار تن قرار 
دارند. تولیدات قطر هم در مدت مذکور یک میلیون و 575 هزار تن اعالم شده است.

ثبت رشد 8 درصدی تولید فوالد خام 
چین در آگوست

چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد جهان، در ماه 
آگوســت تولید را به 68 میلیون و 570 هزار تن رســاند 
درحالی که عدد آن در آگوســت سال قبل 66 میلیون و 
573 هزار تن بوده اســت و دلیل این رشــد و تغییر استراتژی چین در حوزه فوالد بهبود 

وضعیت جهانی فوالد و رشد قیمت ها است.

با این حال چین از ابتدای ژانویه تا پایان آگوســت 2016 افت 0.1 درصدی را در تولیدات 
به ثبت رساند و تولیداتش از 536 میلیون و 857 هزار تن به 536 میلیون و 320 هزار تن 

رسید.  

چین با این اوصاف نمی تواند اهداف خود در کاهش ظرفیت مازاد در حوزه فوالد را عملیاتی 
کند چون چهار ماه تا پایان سال مانده و عمال حاشیه سود فوالد نمی گذارد تولیدکنندگان 

به فکر کاهش ظرفیت های خود باشند.

تولید اتحادیه اروپا به 107 میلیون و 916 هزار تن رسید
تولید در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نزدیک 108 میلیون تن رسیده درحالی که در مدت مشابه سال قبل 113 میلیون و 832 هزار تن 
بود که نشان دهنده افت 5.2 درصدی است. تولید کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه آگوست هم 12 میلیون و 118 هزار تن بوده که هم 
نسبت به جوالی و هم نسبت به آگوست سال قبل افت را نشان می دهد چون تولید جوالی 12 میلیون و 992 هزار تن اعالم شده بود و در 

آگوست پارسال به 12 میلیون و 148 هزار تن رسیده بود.

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا آلمان اولین تولیدکننده فوالد خام در بین اعضای این اتحادیه قرار دارد که تولید را به 28 میلیون و 763 
هزارتن رسانده و افت 1.5 درصدی نسبت به 8 ماه اول سال 95 داشته است. سپس ایتالیا با تولید 15 میلیون و 302 هزار تن قرار دارد که 
برخالف آلمان رشد تولید را به ثبت رسانده چون تولید این کشور در 8 ماهه پارسال 14 میلیون و 653 هزار تن بود. البته این دو کشور در ماه 

آگوست هر دو رشد تولیدات را تجربه کردند. تولید ماه آگوست آلمان با رشد 2.4 درصدی به 3 میلیون و 511 هزار تن رسید و ایتالیا با رشد 7.4 درصدی یک میلیون و 78 هزار تن شد.

فرانسه سومین تولیدکننده برتر اتحادیه اروپا بوده که تولید خود را 9 میلیون و 339 هزار تن کرده که البته افت 10.3 درصدی تولیدات در آن به چشم می خورد . این کشور عالوه بر کاهش در 8 ماه نخست 
در ماه آگوست هم افت 5.2 درصدی تولیدات را شاهد بوده است. تولید این کشور در ماه آگوست 983 هزار تن شد.

اسپانیا بعد از فرانسه رتبه چهارم برترین تولیدکنندگان فوالد اتحادیه اروپا را دارد و تولیدات را در 8 ماه به 9 میلیون و 170 هزار تن رساند البته این کشور در ماه آگوست با تولید یک میلیون تن فوالد خام قبل 
از فرانسه قرار گرفت. 
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 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

 تمایل ایران برای پیوستن به کریدور اقتصادی چین و 
پاکستان 

ایران پیشنهاد کرد بخشی از کریدور اقتصادی چند میلیارد 
دالری چین و پاکستان باشد که غرب چین را با بندر گوادر در 

بلوچستان ارتباط می دهد.

 هزار و ۱۱۱ شرکت در لیست واگذاری خصوصی سازی است 

مشاور سازمان خصوصی سازی گفت: از مجموع هزار و ۱۱۱ 
شرکت برای واگذاری در سازمان خصوصی سازی ۵۴۵ شرکت 

تاکنون به فروش رفته و برای واگذاری 20۱ شرکت تا پایان سال 
اقدام خواهد شد.

ایران دنبال رابطه بردـ  برد اقتصادی با انگلیس است 

خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت و رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران در دیدار با نماینده ویژه تجاری نخست وزیر انگلیس 
اعالم کرد: در زمینه اقتصادی به دنبال رابطه برد - برد با انگلیس 

هستیم.
 پیش بینی رشد ۱.4 درصدی برای بخش صنعت 

مرکز پژوهش های مجلس با پیش بینی رشد ۶.۶ درصدی برای 
اقتصاد در سال جاری اعالم کرد ۳.۹ درصد از این رقم مربوط به 
بخش نفت خواهد بود درحالی که رشد بخش صنعت ۱.۴ درصد 

پیش بینی شده است. 

 تهران میزبان بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت خاورمیانه 

بزرگترین کارخانه ها و شرکت های صنعتی داخلی و خارجی از 
جمهوری اسالمی ایران و کشورهای مختلف جهان از ۱۴ تا ۱7 

مهرماه در بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت خاورمیانه با نام 
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران گردهم می آیند.

 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

صندوق توسعه ملی به خارجی ها  تسهیالت می دهد!

وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عملکرد صندوق توسعه 
ملی در پرداخت تسهیالت به شرکت های داخلی، گفت: این 

صندوق متعلق به ملت ایران است اما به راحتی به شرکت های 
خارجی تسهیالت ارزی می دهد و در اختیار خارجی ها نمی 

گذارد.
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 افزایش صادرات غیرنفتی ایران به اروپا 
گمرک ایران از افزایش صادرات غیرنفتی ایران به اروپا خبر داد 

و اعالم کرد: صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا در پنج ماهه 
ابتدای سال جاری به ۶۴۳ میلیون و ۳۳۳ هزار دالر رسید که رشد 

2۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

 مؤسسه مودی رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داد

بار دیگر مؤسسه رتبه بندی مودی، رتبه اعتباری ترکیه را 
کاهش داد و اوضاع اعتبار اقتصادی این کشور را در سطح 

پایینی ارزیابی کرد.

 پیش بینی ضعیف از رشد اقتصاد جهانی در سال آینده

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رشد اقتصاد جهان را در سال 
آینده تنها 2.۹ درصد پیش بینی کرد که نسبت به قبل بدبینانه 

است.

 تحول در سیاست های پولی و بانکی ژاپن برای افزایش تورم

بانک مرکزی ژاپن در پی تحوالت جدید سیاست های پولی و بانکی 
به دنبال مقابله با تورم منفی و افزایش به دو درصد در این کشور 

است.

 توافق برای اجرای طرح فریز نفتی تاثیر کوتاه مدتی بر بازار 
نفت می گذارد

آنتوان سیلوانو، وزیر اقتصاد روسیه معتقد است که ایده جذب 
مشتری برای طرح فریز نفتی که توسط عربستان اعالم شده، منجر 

به افزایش قیمت نفت در بازار نمی شود.



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 چهارمهفته سوم شهریورسایز

0.422,75022,750

0.522,75022,750

0.621,20021,200

0.721,50021,500

0.821,50021,500

0.921,50021,500

121,50021,500

1.2521,50021,500

1.521,75021,750

221,75021,750

2.523,61023,610

هفته چهارمهفته سوم شهریورسایز

6.517,60017,600

8******

10******

1218,40018,400

1418,40018,400

هفته چهارمهفته سوم شهریورسایز

315,75015,650

415,75015,650

515,75015,650

615,75015,650

815,75015,650

1015,75015,650

1217,10017,100

1521,70021,700

هفته چهارمهفته سوم شهریورسایز

615,75015,700

815,75015,700

1015,75015,700

1215,75015,700

1415,75015,700

1616,10016,100

1824,00024,000

2024,00024,000

2224,00024,000

هفته چهارمهفته سوم شهریورسایز

815,50015,400

1014,75014,700

1214,75014,700

1415,65015,550

1615,65015,550

1815,65015,550

2015,65015,550

2215,65015,550

2515,65015,550

2815,65015,550

30******

3215,50015,400

هفته چهارمهفته سوم شهریورسایز

219,11619,850

318,46618,583

418,53318,583

518,60018,600

618,60018,600

818,10018,100

1018,10018,150

1218,300***

1518,20018,000

2017,60017,450

2517,55017,450

رونــد تغییرات هفتگی 
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

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

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

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

21.4801.9311395/06/231395/09/30ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

15.5165.4731395/06/231395/08/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

15.6502.9321395/06/231395/08/30ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

18.9802.0701395/06/231395/09/30ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

21.4802.5721395/06/291395/09/30ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

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

15.51637.0831395/06/291395/08/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

27.2864741395/06/291395/09/30ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

15.650237951395/06/291395/08/30ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

14.6001201395/06/241395/06/29سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

14.5001101395/06/281395/07/03سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

14.3002401395/06/171395/06/26سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

13.000424001395/06/161395/07/30تختال Cفوالد خوزستان

12.500334001395/06/161395/07/30شمش بلوم )5SP)150*150فوالد خوزستان

13.00010001395/06/201395/07/30تختال Cفوالد خوزستان

12.250110001395/07/041395/08/20تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

15.45011001395/06/151395/06/20ورق گرمنورد و تولید قطعات 

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

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

14.0005501395/06/311395/07/05سبد میلگرد 32تاA3-10فوالد آذربایجان
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