
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

نام دو فوالدی در میان واحدهای نمونه کسب نشان واحد 
نمونه ملی استاندارد

نشان اســتاندارد، عالمتی که نشان از مرغوبیت کاال و خدمات 
دارد. در روز جهانی اســتاندارد درحالی بیست و ششم مهر ماه 
با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، حجت 
الســالم پورمحمدی وزیر دادگســتری، نیره پیروزبخت رئیس 
ســازمان ملی اســتاندارد و علی مطهری نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی در ســالن همایش های صداوسیما برگزار شد 
که شاهد کسب تندیس واحد نمونه ملي در استاندارد از سوی 

مجتمع فوالد مبارکه و فوالد اکسین خوزستان بودیم.

فرآیند انتخاب واحدهاي نمونه از سوی سازمان ملی استاندارد و 
به صورت ساالنه و طی بازرسی ها و نمونه برداری های دوره ای، 
تمدید سالیانه گواهینامه ها،  بررسی دوره های آموزشی گذرانده 
شده پرسنل، موارد تحقیق و توسعه، اخذ تائیدیه از مراجع معتبر 
ملی و بین المللی و حتی وفاداری مشتریان و... صورت می پذیرد.

معاون اول رئیس جمهور در این مراســم ضمن تاکید بر اینکه 
اگر کاالیی موفق شد شاخص های استاندارد را کسب کند یعنی 
مناسب است و می توان از آن استفاده کرد گفت: استاندارد سقف 
نیست بلکه حداقل هایی است که برای محصوالت در نظر گرفته 
می شود. البته باید تالش شود اســتانداردهای باالتری در نظر 
بگیریم تا بتوانیم کیفیت باالتر و بیشتری را در محصوالت شاهد 
باشیم و از استانداردهایی برخوردار باشیم که در دنیا معتبر باشد.

جهانگیری این را نیز گفت که استاندارد در موضوع واردات کاال 
نقش تعیین کننده دارد و وظیفه این سازمان این است که از ورود 
کاالهایی که از مبادی رسمی وارد کشور می شوند و از کیفیت 

مطلوب برخوردار نیستند جلوگیری کند.

بهبود رتبه ایران در سازمان بین المللی استانداردسازی

نیره پیروز بخت نیز در آیین روز ملی اســتاندارد به ارتقاء چهار 
پله ای ایران در سازمان بین المللی استانداردسازی اشاره کرد و 
گفت: رتبه ایران در این سازمان و نهاد بین المللی از 31 به 27 

بهبود یافته است.

وی افزود: گواهینامه های اســتاندارد ایران در 100 کشور قابل 
قبول است و زمانی که یک گواهینامه برای کاالیی در کشورمان 

صادر شود، در این کشورها نیز پذیرفته می شود.

تندیس واحد نمونه ملي اســتاندارد برای فوالد مبارکه 
اصفهان و فوالد اکسین خوزستان 

در مراســم روز ملی اســتاندارد تندیس واحــد نمونه ملي در 
استاندارد از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
به دکتر بهرام سبحانی مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
اهدا شد.  همچنین شرکت فوالد اکسین خوزستان برای دومین 
بار موفق به دریافت تندیس واحد نمونه استاندارد ملی گردید. 
این شــرکت به عنوان واحد نمونه در سطح ملی در تولید ورق 
گرم فوالدی معرفی و مهندس قنواتی مدیرعامل شرکت تندیس 

واحد نمونه استاندارد را دریافت نمودند.

هفته خوب برای فوالدی ها

ترکیــب نگاه علمــی و صنفی در 
جلسات هم اندیشی انجمن

 سید احمد رضوی نیک
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فوالد 

نیک صدرای توس

مدتي اســت نفس هاي صنعت فوالد كشــوربه سختي باال 
مي آيد، بســياري از كارخانجات و واحدهاي بزرگ و كوچك 
فوالدي در دو ســال اخير به حالت تعطيل و نيمه تعطيل در 
آمدنــد و ديگر توان ادامه فعاليت ندارند و اين روند هر روز در 
حال افزايش است و زنگ خطر براي آن به صدا در آمده است. 
اين در شــرايطي است كه اكثركارخانجاتي كه توانسته اند در 
شــرايط بحران دوام آورند حداكثر با 40 درصد ظرفيت خود 

ادامه به كار داده اند.
- چرا صنعت فوالد كشور تا مرز نابودي پيش رفته است ؟

- چرا سرمايه گذاري خارجي گره صنعت فوالد را باز نمي كند؟
- و تمركز دولت روي ديپلماسي چه آسيبي به صنعت فوالد 

كشور وارد كرد؟!
نگاه خرد دولت به اقتصاد كالن صنعت فوالد سبب زمين گير 
شدن اين صنعت گرديد و كسي به فكر نجات آن نيست. هم 
رســانه ها و تشكل ها و هم دولتمردان در اين زمينه سكوت 
عجيبي نموده اند و جاي تعجب دارد كه كسي از عمق فاجعه 
و اين سكوت عميق سخني به ميان نمي آورد. و هيچ سرمايه 
گذار داخلي و خارجي جرات ســرمايه گذاري در چنين شرايط 
بحراني كه هيچ تضميني براي برگشت پذيري و سود آوري 
اين صنعت كشور نيســت را ندارد و عمده مشكل بر سر راه 
ســرمايه گذاري خارجي نيز در صنعت فوالد تسهيل نبودن 

فضاي كسب و كار در ايران است.
به طورخالصه و براساس عارضه يابي صنعتي و مديريتي در 
خصوص راهكارهای خروج از اين بحران بايد چنين اعالم نمود 
كه در بازار كنوني 3 فاكتور مهم كه به كارگيري آن ســبب 
رشد وتقويت رقابت پذيري در محيط كسب و كار و سودآوري 

معقول در حلقه های زنجيره فوالد مي باشد عبارتند از:
1- پارادايم : الگوهاي ذهني يا باورهاي دروني فرد كه توسط 
گروهي پذيرفته ميشود و بر آن مبنا تصميم گيري اجماعی )80 

درصد( انجام می شود.
2- استراتژي: مجموع تكنيك هاي بازار براي غلبه بر رقبا

3- هوش بازار: حل مسائل سازمان و بنگاه مبتني بر تعامالت 
عاطفي بين بشري 

همان گونه كه نتايج جلسات هم انديشي مديران كارخانجات 
توليدي و نوردي نشــانگر همت و به كارگيري 3 فاكتور فوق 
در كنار نگاه مبتنی بر شناخت بازار مي باشد و ادامه آن برای 
حصول نتايج بلند مدت و اثربخش نيازمند ديدگاه يكپارچه و 
بهره گيری از خرد جمعي در تصميمات كلي و تقســيم سود 
در زنجيره فوالد از معدن تا فروش محصوالت با اســتفاده از 
تكنولوژي و مديريت فراگير است تا با ياری خدا و همت جمعی 

سود مناسب در هر دسته و بخش محقق شود.

قیمــت فــوالد در 
و  داخلی  بازارهای 

جهانی

 شماره 105  نیمه دوم  مهرماه  1395 

فراخوان
ارسال دیدگاه برای شماره 70 نشریه چیالن 

با موضوع: 

مســائل مالیاتی تولیدکنندگان فوالد و 
ها آن  راهکارهای حل 

لطفا نظرات ارزشمند خود را به ایمیل

mag@chilanonline.com ارسال فرمایید.

مدیرعامل ذوب آهن و راه آهن قرارداد خرید ریل ملی 
امضا کردند

قرارداد ریل ملی  هفته گذشــته )27 مهر مــاه 95( با حضور 
مدیرعامل راه آهن جمهوری اســالمی ایران و مدیرعامل ذوب 

آهن اصفهان امضا شد.

به گزارش خبرنگار  چیالن، قرارداد مذکور شامل فروش ۴0 هزار 
تن ریل U33 از سوی ذوب آهن به راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران است و  با حضور محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل راه آهن 
جمهوری اســالمی ایران و احمد صادقی، مدیرعامل ذوب آهن 

اصفهان این قرارداد منعقد شد.

در این مراســم، پورســید آقایی معاون وزیر راه و شهرسازی و 
مدیر عامل راه آهن با ابراز خشنودی از روند تولید ریل ملی در 
ذوب آهن یادآور شــد: در قرارداد فعلی ۴0 هزار تن ریل از نوع 
U33  از ذوب آهن خریداری می شــود و در قراردادهای آینده 
این نوع محصول و ریل UIC60  نیز از این شــرکت خریداری 
خواهد شد و همه کارهای دو شرکت بزرگ ذوب آهن اصفهان 
و راه آهن جمهوری اســالمی ایران همانند گذشته یکدل ادامه 

خواهد داشت.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این آیین با اشاره به تحوالت 
اخیر این شرکت و سیاست ها و برنامه های آن در جهت رشد و 
خودکفایی و اقتصادی نمودن تولید کارخانه گفت : از سال 1393 
که تفاهم نامه ساخت و راه اندازی تولید ریلی ملی بین ذوب آهن 
و وزارتحانه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، راه وشهرسازی و 
صنعت، معدن و تجارت تنظیم شد اقدامات مختلفی در جهت 
راه انــدازی خط تولید ریل ملــی انجام و هم اکنون بعد از طی 
مراحل مختلف و انجام تســت های  متعدد و کسب تاییدات و 
مجوزهای الزم در زمینه کیفیت و استانداردهای بین المللی ،  

تولید ریل ملی در ذوب آهن انجام شده است.

وی افزود: در بخش نورد هیچ مشکلی برای تولید انواع ریل وجود 
ندارد و شــمش های مورد نظر برای تولید ریل نیز  از خارج و 
داخل کشور تهیه شده است. برای تولید این شمش ها اقدامات 
الزم آغاز شده  و تا پایان سال جاری شمش های مورد نیاز ریل 

در ذوب آهن تولید خواهد شد.

اعطای تندیس و نشان ویژه صادرکننده نمونه کشوری به 
ذوب آهن اصفهان

در مراســم روز ملی صادرات، ذوب آهن اصفهان برای هفتمین 
ســال به عنوان واحد نمونه کشوری معرفی و با اعطای نشان و 
تندیس از آن تجلیل شد. همزمان با روز ملی صادرات در آیین 
بیستمین ســالروز ملی صادرات که با حضور رییس جمهور و 
وزاری صنعت، معدن و تجارت؛ جهاد و کشــاورزی و تعدادی از 
مقامات کشوری در محل سالن اجالس سران تهران برگزار شد، 
ذوب آهن اصفهان به عنوان صادر کننده نمونه کشوری معرفی 

شد و نشــان صادراتی و 
تندیس ویژه به مهندس 
احمد صادقی، مدیرعامل 

این شرکت اهدا شد.

اصفهــان  آهــن  ذوب 
تاکنــون پنــج بــار در 
سالهای 13۸0- 13۸5- 
 1392  -1391  -13۸۸
صادرکننــده نمونه ملی 
کشــور و در سال 1393 
کشور  ممتاز  صادرکننده 

شده بود.

 فاز اول فوالدسازی مجتمع فوالد کاوه کیش افتتاح شد
با حضور اســحاق جهانگیری فاز اول فوالدســازی و پروژه آب 
شیرین کن 15 هزار مترمکعبی فوالد کاوه جنوب کیش به بهره 

برداری رسید.

به گزارش بولتن اخبار فوالد، فاز نخست پروژه فوالدسازی کاوه 
جنوب کیش با ظرفیت 1.2 میلیون تن فوالد در سال بوده و بنا 
بر اعالم سید محمد اتابک، مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع 
معدنی کاوه پارس، این پروژه بزرگ ترین سرمایه گذاری بنیاد 

مستضعفان در حوزه صنایع مادر محسوب می شود.

اتابک درخصوص فاز 2 فوالدســازی کاوه جنوب کیش توضیح 
داد: فاز 2 شــامل فوالدســازی به ظرفیت 1.2 میلیون تن و 5 
میلیون تن گندله و نیز آب  شــیرین کن به ظرفیت روزانه ۴0 
هزار مترمکعب و اتصال به شبکه راه آهن سراسری است که در 

دستور کار شرکت قرار گرفته است.

مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس درباره 
مهمترین پروژه های تکمیلی این مجتمع نیز گفت: دو واحد آهن 
اسفنجی به ظرفیت تجمیعی 1.۸56 میلیون تن درسال، ایستگاه 
گاز به ظرفیت 100 هزار متر مکعب در ساعت، خط انتقال فشار 
قوی و پســت برق 230.33 کیلو ولت، تاسیس و انتقال آب از 
دریا به ظرفیت روزانه 15 هزار مترمکعب و فوالدسازی فاز یک 
بــه ظرفیت 102 میلیون تن در ســال از مهمترین پروژه های 

تکمیلی مجتمع فوالد کاوه جنوب کیش است.

در مراسم افتتاح این طرح، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 
جهمور هم به برنامه های دولت در تولید فوالد اشاره کرد و گفت: 
برنامه دولت رســیدن به تولید 10 میلیون تن فوالد در استان 

هرمزگان طی سال های آینده است .

وی پتانسیل های ساحل هرمزگان برای سرمایه گذاری صنعتی 
و معدنی را کم نظیر توصیف کرد و افزود: وضعیت صنعت فوالد 
ایران از نظر ســنگ آهن، گاز و نیروی انسانی در دنیا بی نظیر 

است. 

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم افتتاح 
واحد فوالد کاوه جنوب را ســبب افزایش ظرفیت تولید فوالد 
ایران و رســیدن آن به 21 میلیون تن اعالم کرد و گفت: طی 
3 سال اخیر یعنی در دولت یازدهم حدود 39 طرح در زنجیره 
تولید فوالد تکمیل و راه اندازی شده که تا پایان سال 19 طرح 
دیگر در زنجیره تولید فوالد در کشــور راه اندازی خواهد شد. با 
راه اندازی سایر پروژه ها، 10 میلیون تن به ظرفیت تولید گندله، 
5 میلیون تن به ظرفیت تولید آهن اسفنجی و 3 میلیون تن به 

ظرفیت تولید شمش فوالد کشور افزوده خواهد شد.

محمد سعیدی کیا، رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم افتتاح فاز 
نخست پروژه فوالدسازی فوالد کاوه جنوب کیش گفت: پروژه 
فوالدسازی فوالد کاوه جنوب کیش ظرف ۴6 ماه از زمان شروع 
تا امروز اجرایی شده و فاز دوم فوالدسازی این طرح تا سال 97 

به بهره برداری خواهد رسید.

سعیدی کیا ساخت این پروژه را مصداق اقتصاد مقاومتی به منظور 
استفاده از توان نیروهای داخلی و به فعلیت رساندن ظرفیت های 
عظیم معدنی کشــورمان در تولید فوالد و تأمین نیاز داخل و 
صادرات آن دانست و گفت: صادرات 100 میلیون دالر شمش 
فوالدی در ســال 95 و بالغ بر 250 میلیون دالر در سال 96 در 
این کارخانه هدف گذاری شده که با توجه به کیفیت باالی تولید 

و نیاز بازارهای جهانی، تحقق آن دور از دسترس نیست.

وی طی این مراســم به پروژه های در دســت اجــرای بنیاد 
مستضعفان اشاره کرد و گفت: فوالد خرمشهر با ظرفیت 600 
هزار تنی و کارخانه آلومینیوم خوزســتان تا پایان سال به بهره 

برداری می رسند.



دومین اجالس معدن و صنایع معدنی ایران، 20 و 21 آذر ماه امسال با محوریت توسعه و سرمایه گذاری و با حضور وزیر صنعت معدن و 
تجارت، رئیس هیات عامل ایمیدرو، معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت و مدیران ارشد شرکت های داخلی 

و خارجی در مرکز همایش های صداوسیما تهران برگزار می شود.

بــه گــزارش چیالن به نقل از روابط عمومی ایمیــدرو، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجــارت، علی طیب نیا، وزیر امور 
اقتصاد و دارایی، ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مهدی کرباسیان، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، محسن 
پورسیدآقایی، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران، محمد سعید نژاد، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، حمیدرضا 
عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و مدیران عامل شرکت های JSC ، SMS و Outotec سخنرانان کلیدی هستند که در این 

همایش سخنرانی خواهند داشت.

شرکت آمریکایی NUCOR هم قیمت ورق خود را افزایش داد

شرکت NUCOR ، یکی از شرکت های فوالدساز آمریکایی اعالم کرده است که قیمت ورق 
کربن دار خود را تا 30 دالر در هر تن افزایش خواهد داد. از ماه می سال جاری که اولین کارخانه 
فوالد ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد قیمت ورق خود را افزایش خواهد داد، فعاالن بازار افزایش 

قیمت ها در آینده نزدیک را محتمل دانستند. 

گفتنی است، در ماه می شرکت NUCOR، آرسلورمیتال و SSAB افزایش قیمت ۴0 دالر در 
هر تن را برای ورق اعالم کرده بودند.

برنامه ESSAR هندوستان 
برای افزایش ظرفیت تولید 
ورق وشمش 

شرکت فوالدی اسار هند )ESSAR( اعالم کرده تولید ورق فوالدی را در سه ماهه دوم سال مالی 
2016-2017 افزایش می دهد.

به گزارش بولتن اخبار فوالد، اسار هندوستان در جدیدترین اظهار نظر خود گفته، تولید ورق فوالدی 
را در ســه ماهه دوم ســال مالی 2016-2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 5۸ درصد 

افزایش می دهد و به 1.3۴ میلیون تن می رساند.

همچنین این شــرکت در نظر دارد تولید فوالد خام خود را 6۴ درصد افزایش دهد و آن را نیز به 
1.3۴ میلیون تن برساند. عالوه براین برآورد شده تولید شمش قطر کوچک این کارخانه در مدت 

مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸9 درصد افزایش یابد و به 2.۴3 میلیون تن برسد.
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 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

 روسیه از فروش واگن و لوکومتیو به ایران خبر داد

ایران در نظر دارد تا لوکومتیو و واگن های قطار مورد نیاز خود را 
به ارزش بیش از ۳۸۰ میلیون یورو از روسیه خریداری کند.

 نظارت مدیران بر اعطای تسهیالت رونق تولید برای افزایش 
اشتغال در کشور

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت: باید نظارت 
شود تا با اعطای تسهیالت، رونق تولید، افزایش تولید و اشتغال در 

کشور محقق شود

 ذخایر ارزی ایران ۱۳۲ میلیارد دالر شد/ رشد ۲۱ درصدی 
بخش نفتی اقتصاد

صندوق بین المللی پول در گزارشی از شاخص های کالن اقتصاد 
ایران از افزایش ۲۳ میلیارد دالری ذخایر ارزی و رشد ۲۱ 

درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال جاری خبر داد.

 زمان مناسب برای تک نرخی کردن ارز قابل پیش بینی نیست

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران: تک نرخی کردن ارز 
برای اقتصاد کشور الزم و مفید است اما در وضعیت فعلی اقتصاد، 

زمان مناسب برای آن قابل پیش بینی نیست.

 توسعه تجارت خارجی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اجالس روسای 
گمرکات کشورهای عضو اکو گفت: توجه ویژه به توسعه تجارت 

خارجی، رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و افزایش حجم 
صادرات و واردات، منافع زیادی را برای کشورهای عضو اکو به 

همراه خواهد داشت.

 نرخ سود بانکی مشکل بخش صادرات/میزان صادرات کشور 
رضایت بخش نیست

مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران علی رغم رشد 
صادرات شش درصدی در بخش کاالهای غیرنفتی، این سطح از 

میزان صادرات را در شان کشور نمی داند.

سرخط خبرهای اقتصادی

  موافقت روحانی برای برگزاری جلسه با صادرکنندگان

در بیستمین مراسم روز ملی صادرات که ۲9 مهر ماه 95 در سالن 
اجالس سران برگزار شد و پس از ارائه درخواست صادرکنندگان 
به منظور برگزاری جلسه ای با رئیس جمهور، دکتر روحانی از این 

پیشنهاد استقبال کرد.
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 بیمه ها به حوادث مختلف وارد شوند تا خسارت ها جبران شوند

علی اکبر اولیا، دبیرکل سندیکای بیمه گران در نشست پیوند 
مدیریت ریسک و بیمه گفت: اگر بیمه ها به موضوعات و حوادث 

مختلف ورود کند ریسک ها کاهش می یابد و خسارت های مردم به 
مقدار قابل قبولی جبران می شود.

 سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند بازبینی است

غالمحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی 
ایران گفت: با توجه به تغییرات صورت گرفته در شرایط اقتصادی 
کشور، سند راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشورباید مورد 

بازبینی قرار گیرد.

 سایه دالر باید از روی اقتصاد ایران برداشته شود

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای 
اسالمی اظهارداشت: سایه دالر باید از روی اقتصاد ایران برداشته 

شود و به جای آن می توانیم از معامله چندجانبه استفاده کنیم چرا 
که تک نرخی بودن ارزنیز یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

 رشد اقتصادی 6.7 درصدی چین تحقق یافت

رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم سال جاری میالدی با یک 
بهبود نسبی به 6.7 درصد رسید که این رقم با پیش بینی هایی که 

پیشتر در این خصوص صورت گرفته بود برابری می کند.

رسته نورد مقاطع طویل:
جلســه یازدهم رســته نورد مقاطع طویل درحالی برگزار شــد که تولیدکنندگان میلگرد 

درخصوص تغییر قیمت ها با یکدیگر به توافق رسیدند.
حمیدرضا طاهری زاده، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن در این باره اظهار داشت: نظر به این 
که قیمت های جهانی در طول دو هفته اخیر روندی صعودی داشــت اما به جهت دهه اول 
محرم و تعطیالت هفته گذشته این قیمت ها در بازار داخل ثابت باقی مانده بود و از سوی 
دیگر افزایش قیمت های زغال سنگ و صعود نرخ های شمش در بیشتر کشورها به چشم 
خورد تصمیم بر آن شد نرخ های میلگرد در بازار داخل هم  همسو با بازارهای جهانی تغییر 

یابد.
طاهری زاده تصمیم دیگر این جلســه را حضور مسئوالن و تصمیم گیران در عرصه فوالد 
شامل مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنوف دیگر به ویژه اتحادیه آهن فروشان در 

اندیشی  هم  جلسات 
به منظور بهره گیری 
از نقطــه نظرات آنها 

اعالم کرد.

رسته ذوب و ریخته گری: 
 در پنجمین جلسه رسته ذوب و ریخته گری انجمن بیشتر به موضوع تنظیم بازار قراضه و 

شمش و در نهایت هماهنگی با نوردکاران پرداخته شد.
بهادر احرامیان، عضو هیئت مدیره انجمن درخصوص این جلســه گفت: مهم ترین تصمیم 
در جلسه، تنظیم بازار و ایجاد حرکتی هماهنگ در خرید قراضه و فروش شمش با در نظر 
گرفتن منافع ســایر ذینفعان حاضر در زنجیره فوالد بود. از این رو زمانی تحت عنوان فرجه 
هماهنگی در نظر گرفته شــد تا با هماهنگی که بین واحدهای تولیدی و تامین کنندگان 
قراضه صورت می پذیرد، عرضه کنندگان قراضه  قیمت های خرید را پایین آورده و با حفظ 
ســود خود، قیمت قراضه تحویلی به واحدهای فوالدی را تعدیل کنند تا بدین طریق تضاد 

منافعی ایجاد نشود.
عضو هیئت مدیره انجمن فوالد خاطرنشان کرد: بعد از این فرجه زمانی، قیمت های جدید 

واحدهای ذوب برای خرید قراضه اعالم خواهد شد.

صادرات
CIS شمش کشورهای

درحالی که فعاالن چینی پس از تعطیالت یک هفته ای به بازارها 
بازگشــتند، تقاضا در بازار صادراتی شمش کشورهای مستقل 

مشترک المنافع )CIS( افزایش کمی را شاهد بود.

به گزارش بولتن اخبار فوالد، این اتفاق درحالی رخ می دهد که پیشــنهاد فروش از ســوی تجار 
کشورهای CIS قابل توجه و مجذوب کننده است که این مسئله ناشی از تقاضای ضعیف از سوی 

چین است.

تضعیف تقاضای چینی ها سبب شده تقاضا برای صادرات شمش از سوی اعضای CIS ثبات نسبی 
را تجربه کند. با این وجود باتوجه به افزایش قیمت های محصوالت نهایی فوالد و قراضه فوالدی، 
 CIS تقاضای شــمش در بازار ترکیه رو به افزایش اســت بنابراین تولیدکنندگان شمش منطقه

پیشنهادات فروش خود به ترکیه را بیش از پیش افزایش داده اند.

فوالدساز ژاپنی قیمت های فروش فوالد را 
تثبیت کرد

توکیو استیل قیمت های فروش فوالد خود را برای تحویل در ماه نوامبر ثابت باقی نگه داشته است.

به گزارش بولتن اخبار فوالد، شرکت توکیو استیل تنها شرکت فوالدساز کشور ژاپن به روش کوره قوس الکتریکی، اعالم کرده 
قیمت های فروش خود را برای تحویل در ماه نوامبر ثابت نگه داشته است.این مسئله نشان دهنده تقاضای ضعیف در بازار 

داخلی این کشور است.

گفتنی است، شرکت توکیو استیل قیمت های خود را در برای تحویل در ماه اکتبر 13 درصد کاهش داده بود. کیوشی ایمامورا Kioshi Imamura مدیرعامل این شرکت می گوید هرچند که گمان 
می رفت که کاهش قیمت در طول ماه های گذشته مانعی برای افت شدیدتر قیمت ها باشد اما ضعف تقاضا همچنان مانعی برای تقویت نرخ ها است. 

وی بهبود تقاضای داخلی را بعد از سال 2016 و اوایل سال آینده میالدی می داند که در آن زمان ساخت و سازها برای بازی های المپیک تابستانه در سال 2020 آغاز شده یا پروژه های توسعه ای در 
مناطق شهری توکیو برای تابستان آینده شروع می شود.

تعدیل قیمــت چدن در 
هند

قیمت چدن هند بعد از چند هفته متوالی روند 
صعودی، کاهش یافت.

به گزارش بولتن اخبار فوالد، پس از چند هفته 
پیاپی افزایش قیمت چدن، قیمت این محصول 

در هند ۴.5 دالر در هر تن کاهش یافت.

فروشندگان محلی اشاره ای به موجودی انبارهای خود که در حال افزایش بود داشتند. به عبارت 
دیگر بعد از یک ماه روند مثبت قیمت ها، نرخ ها در حال تعدیل و اصالح است و این فرصت خوبی 

برای فروشندگان است تا موجودی انبارهای خود را راحت تر به فروش برسانند و کاهش دهند.

از سوی دیگر پیش بینی می شود تجار همچنان در انتظار تعدیل نرخ ها بمانند مگر آنکه فوالدسازان 
در ماه جاری فشار بیش تری به قیمت ها وارد آورند.

معدنکاری در غرب هند 
مجددا آغاز می شود

هند به عنوان سومین فوالدساز برتر جهان در 
نظر دارد تولید در معادن سنگ آهن غرب این 

کشور و منطقه گوا را مجددا از سر بگیرد.

مردم منطقه گوا بنا بر اعالم دادگاه عالی هند، چند صباحی امکان فعالیت در معادن را نداشتند اما 
بطور رسمی بیان شده که از ۸5 معدن موجود در این منطقه، ۴0 معدن پس از باران های موسمی 

فعالیت خود را آغاز می کنند.

مقامات گوا انتظار دارند تولید در این منطقه تا پایان ماه مارس 2017 به 20 میلیون تن برسد.

۴5 معدن دیگر این منطقه در انتظار تجدید نظر و تایید دولت و وزارت حفاظت از محیط زیست 
کشور هند است.

سخنرانان دومین اجالس معدن و صنایع معدنی معرفی شدند

 عربستان ۱7.۵ میلیارد دالر اوراق قرضه منتشر می کند

عربستان که به دلیل کاهش قیمت نفت تالش دارد هزینه های 
خود را از سایر منابع تامین نماید، در حال برنامه ریزی برای فروش 

۱7.5 میلیارد دالر اوراق قرضه است.

فوالدی  بنــدی  رتبه  جدیدترین 
کشورهای جهان

انجمــن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود، 15 تولیدکننده برتر 
فوالد جهان در 9 ماهه نخست امسال را معرفی کرد. فوالد چین همچنان 
با تولید بیش از 60۴ میلیون تن فوالد در صدر کشورهای تولیدکننده 
فوالد قرار دارد. پس از چین، به ترتیب ژاپن، هند، آمریکا، روســیه، کره 
جنوبی، آلمان، ترکیه، اوکرایــن، ایتالیا، تایوان، مکزیک، ایران، ایتالیا و 
فرانسه در رتبه های دوم تا پانزدهم قرار دارند. همان گونه که مشخص 
اســت ایران رتبه خود در تولید فوالد خام را تثبیت کرده و همچنان در 

تبه سیزدهم قرار دارد.
ایران

13 میلیون و 91 هزار تن تولید فوالد
 در 9 ماه

ایران با تولید یک میلیون و ۴70 هزار تن فوالد در سپتامبر 2016 و رشد 
9.9 درصدی نسبت به سپتامبر 2015 همچنان برترین کشور خاورمیانه در 
زمینه تولید فوالد است. تولید فوالد خام ایران در سپتامبر سال گذشته یک 
میلیون و 520 هزار تن بود و در آگوســت به یک میلیون و 520 هزار تن 
رســید بنابراین ما ظرف مدت یک ماه کاهش تولید را تجربه کردیم. تولید 
مجموع 9 ماهه ایران هم 13 میلیون و 91 هزار تن شد که این رقم نسبت 
به 9 ماهه پارسال که 12 میلیون و 231 هزار تن بود، 7 درصد رشد را نشان 

می دهد.

چین پیشــتاز است و نه تنها در آسیا بلکه در کل دنیا هیچ کشوری یارای 
مقابله با میزان تولیدات این کشور را ندارد. چین طرف مدت 9 ماه تولید را 
به 60۴ میلیون و 79۴ هزار تن رساند که 0.7 درصد از رقم سال گذشته که 
60۸ میلیون و 936 هزار تن بود کمتر است. چین در ماه سپتامبر نسبت به 
سپتامبر سال قبل تولید را 3.3 درصد افزایش داده و به 6۸ میلیون و 300 
هزار تن رساند هرچند که تولید بازهم از آگوست که 6۸ میلیون و 570 هزار 
تن بود کمتر است. بعد از چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و تایوان به ترتیب 
با مجموع تولید 7۸ میلیون و 57۴ هزار تن، 71 میلیون و 90 هزار تن، 50 

میلیون و 916 هزار تن و 16 میلیون و 267 هزار تن قرار دارند.

تولید فوالد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در 9 ماهه ابتدایی سال 2016 به 
121 میلیون و 15۸ هزار تن رســید درحالی که در مدت مشابه سال قبل 

127 میلیون و 320 هزار تن بود و این به معنای افت ۴.۸ درصدی است.

در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا رتبه نخست متعلق به آلمان با تولید 
32 میلیون و 11 هزار تن ظرف مدت 9 ماه اســت. پس از آلمان، ایتالیا در 
رتبه دوم است که طی 9 ماه به تولید 17 میلیون و 307 هزار تن رسید که 
3.3 درصد نسبت به 9 ماهه پارسال بیش تر است. پس از ایتالیا نیز اسپانیا 
و فرانســه با تفاوت ناچیزی به ترتیب در رتبه های ســوم و چهارم برترین 

تولیدکنندگان اتحادیه اروپا هستند.

چین
604 میلیون و 794 هزار تن تولید فوالد

 در 9 ماه

اتحادیه اروپا
121 میلیون تن فوالد 

ترکیه
4.1 درصد رشد تولید فوالد

آمار انجمن جهانی فوالد نشان می دهد، تولید فوالد خام ترکیه در مدت 9 
ماه 2۴ میلیون و ۴37 هزار تن شد که رشد ۴.1 درصدی نسبت به 9 ماهه 

ابتدایی پارسال دارد.

CIS
76.4 میلیون تن تولید فوالد خام

تولید فوالد در این منطقه که شــامل 6 کشور از جمله بالروس، قزاقستان، 
مولداوی، روســیه، اوکراین و ازبکستان می شود در مجموع ظرف مدت 9 
ماه 76 میلیون و 397 هزار تن شد که تنها 0.1 درصد افت نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داشت. بیشترین تولید فوالد در این منطقه متعلق به روسیه 
با تولید 52 میلیون و 727 هزار تن بود که نسبت به 9 ماهه نخست پارسال 
1.7 درصد کاهش را نشان می دهد. بعد از روسیه اوکراین قرار دارد که تولید 
را ظرف 9 ماه به 1۸ میلیون و 2۸1 هزار تن رساند که 7 درصد باالتر از رقم 

9 ماهه پارسال است.

آمریکا
در مرز 60 میلیون تن تولید فوالد

تولید فوالد خام آمریکا از ابتدای ژانویه 2016 تا پایان سپتامبر 59 میلیون و 
70۸ هزار تن شد. با این حال تولید در 9 ماهه سال قبل 60 میلیون و 50۴ 
هزار تن بود و این آمار به معنای کاهش 1.3 درصدی تولید در سال جاری 

نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

احرامیان ادامه داد: تصمیم داریم با افزایش شرکت های حاضر در جلسات هم اندیشی و کاهش 
بازه اختالف قیمتی بین آنان و همچنین برگزاری جلسات مشترک بین شرکت های ذوب و 
نورد و همچنین با تامین کنندگان قراضه تالش کنیم تا ذینفعان در کنار هم نسبت به تصمیم 

گیری جمعی برای کنترل عرضه و گام های بعدی صحبت و تبادل نظر کنند.
رسته نورد مقاطع 

تخت: 
جلسه چهارم رسته 
نــورد مقاطع تخت 
انجمــن بــا حضور 
ورق  تولیدکنندگان 
برگزار  فوالدی  های 

شد و در آن قیمت گذاری نسبی در زنجیره و مراحل مختلف تولید تختال  تا صنایع پایین 
دستی مورد توافق قرار گرفت.

ســید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تصمیم دیگر این جلسه را ظرفیت سنجی 
واحدها عنوان کرد و گفت: تصمیم گیری شد تا شرکت ها ظرفیت سنجی شوند و براساس این 
ظرفیت سنجی، شرکت هایی که قادر هستند محصوالت با کیفیت تر و نزدیک به بازار مصرف 

را تولید کنند، شناسایی شوند و  براین اساس مرجع قیمتی تعیین گردد. 
با اعالم  شهرستانی 
این خبر که مرجع 
براســاس  قیمتی 
تصمیــم اعضــای 
در جلســه،  حاضر 
مبارکــه  فــوالد 
انتخاب شــد ادامه 
داد: فــوالد مبارکه 

بیشــتر محصوالت را تولید می کند و براساس این مرجع قیمتی، قیمت گذاری در زنجیره 
صورت خواهد گرفت. همچنین صحبت شــد که پس از تصحیح نرخ ها و قیمت گذاری در 

زنجیره تختال به سراغ ظرفیت سنجی شرکت ها براساس نوع محصول و حجم تولید برویم.

 www.chilnonline.com برای مطالعه گزارش کامل جلسات انجمن به سایت
مراجعه فرمایید.

آخرین اخبار و نتایج جلسات هم اندیشی رسته های مختلف انجمن

برنامه ریزی برای ساخت
 4 کارخانه فوالدی در

 چابهار
چهار شــرکت فوالد در چابهار قرار است راه 
اندازی شود و برای تامین نیاز گازهای صنعتی 
ایــن طرح های فوالدی، فرانســوی ها اعالم 

آمادگی کرده اند.

به گزارش چیالن، محمد میری، مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان این مطلب گفت: 
یکی از این پروژه ها، مجتمع فوالد مکران اقدامات اولیه زیرســاختی را آغاز کرده که در آینده 

تمایل به همکاری با شرکت های خارجی و داخلی خواهند داشت.

گفتنی اســت، طی بازدید مدیران شرکت AIR LIQUIDE فرانسه از مجتمع فوالد مکران، 
مدیران این شــرکت اعالم داشتند، توانایی و امکانات الزم برای فعالیت در این منطقه را داریم 
و می توانیم بخشی از مشکالت تامین گازهای صنعتی مجتمع های فوالد و پتروشیمی را حل 
کنیم. گفتنی است،  AIR LIQUIDE شرکتی چند ملیتی است که در سال 1902 ثبت و 
راه اندازی شــد و اینک در بیش از ۸0 کشور در زمینه تولید گازهای صنعتی و خدمات مرتبط 

با آن فعال است.

واگذاری 20 درصد از سهام فوالد 
مکران به افراد بومی و ســرمایه 

گذاران بخش خصوصی

پوریا منصوریان، قائم مقام شــرکت فوالد مکران چابهار 
گفت: 20 درصد از سهام شرکت فوالد مکران مستقر در 
منطقه آزاد چابهار به سرمایه گذاران بخش خصوصی و 

افراد بومی منطقه چابهار و استان سیستان وبلوچستان واگذار می شود.

وی هدف از اجرای طرح فوالد مکران در چابهار را تامین نیاز بازارهای داخلی و خارجی در افق 
سال 1۴0۴ دانست و افزود: این طرح شامل واحدهای گندله سازی، احیاء مستقیم، فوالدسازی، 
نورد گرم ورق، نورد مقاطع و نورد ســیم میلگرد است که هم اکنون مرحله نخست )فاز اول( از 
مجموع واحدهای یادشده شامل احداث یک واحد اسفنجی به روش احیاء مستقیم به ظرفیت 

یک میلیون و 600 هزار تن در سال در دستور کار این شرکت قرار دارد.

گفتنی اســت، سهامداران شرکت فوالد مکران گروه مالی بانک ملت، سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، هولدینگ توسعه صنایع معدنی امید و سازمان منطقه آزاد چابهار 

هستند و سرمایه گذاری ثابت ارزی این شرکت 1۴7 میلیون یورو است.
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مجوز جدید برای راه اندازی فوالد آباده از سوی 
مسئوالن استانی صادر شده و باید مراحلی را برای 
واگذاری زمین در ســازمان جهاد کشــاورزی بگذراند تا پس از کسب مجوز این صنعت در آباده 

شروع به کار کند.

محمدرضا زارع، فرماندار آباده با بیان این مطلب گفت: این طرح پس پس از 10 سال تعطیلی جانی 
تازه گرفته و مقدمات راه آندازی آن فراهم شده است.

گفتنی اســت، مجوزهای الزم از اداره صنعت و معدن استان اخذ شده و قرار است کارخانه ای با 
ظرفیت 500 هزار تن شــمش فوالد در سال و با سرمایه ثابت 300 میلیارد تومان در زمینی به 

مساحت 35 هکتار راه اندازی شود.

اشتغال زایی این طرح نیز به گفته مسئوالن سازمان صنعت، معدن و تجارت آباده ۴00 تا 500 نفر 
به صورت مستقیم و تا 5 برابر به طور غیرمستقیم است.

انتظار  در  آبــاده  فوالد 
مجــوز زمین از ســوی 

مسئوالن محلی
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی 
حمایت فوالدسازان معین به عنوان بزرگترین شرکت تعاونی 
فوالدی کشور برگزار شد که پس از استماع گزارش عملکرد 
6 ماهه شــرکت، رای گیری صورت گرفته و اعضای جدید 

هیئت مدیره معرفی شدند.

جهانبخش شکری، رسول خلیفه سلطانی، احمد سعدی، 
محمــد علی رفیعیان رنانی و عزیزاله طالوری بــه عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و جمال حاج 

اسماعیلی و خراسانی به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره این تعاونی منصوب شدند.

اعضای تعاونی حمایت فوالدسازان معین متشکل از 26 عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد است و این 
تعاونی در سال 9۴ حجم فروش خود را افزایش داده و آن را به سطح 11۸ هزار و 600 تن انواع محصوالت 
چرخه تولید فوالد به ارزش هزار و ۴73 میلیارد ریال رسانده و در ادامه ضمن رشد فعالیت ها در 6 ماهه 
اول سال 95، فروش را به بیش از 103 هزار و 560تن به ارزش هزار و 310 میلیارد ریال رسانده است. 
این آمار نشان می دهد سطح فروش در 6 ماهه اول امسال معادل ۸9 درصد کل حجم فروش سال 9۴ 
 را کسب کرده که گستره خرید و فروش طیف گسترده ای از کارخانجات عضو  را در بر گرفته است. 
 chilanonline.com گزارش مشــروح مجمع تعاونی حمایت فوالدسازان معین را در ســایت

مطالعه نمایید.

اعضای جدید هیئت مدیره تعاونی فوالدسازان معین تعیین شدند



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 چهارم  مهرهفته  سوم مهرسایز

0.424,30024,500

0.524,30024,500

0.621,60021,800

0.721,60021,800

0.822,30022,500

0.922,30022,500

122,30022,500

1.2522,30022,500

1.522,30022,500

222,30022,500

2.523,40023,600

هفته چهارم  مهرهفته  سوم مهرسایز

6.517,60017,650

8******

10******

1218,50018,550

1418,50018,550

هفته چهارم  مهرهفته  سوم مهرسایز

315,50015,550

415,50015,550

515,50015,550

615,50015,550

815,80015,850

1015,80015,850

1216,00016,050

15******

هفته چهارم  مهرهفته  سوم مهرسایز

615,90015,950

815,50015,550

1015,50015,550

1215,50015,550

1416,00016,050

1616,10016,150

1824,00024,000

2024,00024,000

2223,30023,500

هفته چهارم  مهرهفته  سوم مهرسایز

815,40015,900

1014,70014,750

1214,70014,750

1415,40015,450

1615,40015,450

1815,50015,550

2015,40015,450

2215,50015,550

2515,40015,450

2815,40015,450

30******

3215,80015,850

هفته چهارم  مهرهفته  سوم مهرسایز

220,00020,000

319,50019,500

419,40019,400

519,40019,400

619,20019,200

819,20019,200

1018,15018,150

12******

1518,00018,000

2017,45017,450

2517,45017,450

رونــد تغییرات هفتگی 
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

1۸.9۸0395631395/07/191395/10/30ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

22.26077۴21395/07/191395/10/30ورق گالوانیزه Gفوالد مبارکه اصفهان

16.370۸93721395/07/191395/09/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

15.96327۴931395/07/191395/09/30ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

27.7961۴9۸1395/07/191395/10/30ورق قلع اندودفوالد مبارکه اصفهان

1۸.9۸09001395/07/261395/10/26ورق سرد Bفوالد مبارکه اصفهان

16.37022۴۴01395/07/261395/09/30ورق گرم Bفوالد مبارکه اصفهان

15.96322۸۸01395/07/261395/09/30ورق گرم Cفوالد مبارکه اصفهان

12.500200001395/07/261395/09/30تختال SMفوالد مبارکه اصفهان

1۴.70022911395/07/171395/0۸/30سبد میلگرد12تاA3-32ذوب آهن اصفهان

1۴.7009531395/07/171395/0۸/30سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

1۴.70021901395/07/1۸1395/0۸/30سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

1۴.۸003011395/07/191395/0۸/30سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

21.000۴261395/07/251395/07/2۸تیرآهن 20ذوب آهن اصفهان

1۴.۸00۴۸31395/07/271395/0۸/30سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

12.5002۴2001395/07/2۸1395/0۸/30شمش بلوم )5SP )150*150فوالد خوزستان

12.5002۸001395/07/061395/0۸/30شمش بلوم )5SP)150*150فوالد خوزستان

13.00027۸501395/07/2۸1395/0۸/30تختال Cفوالد خوزستان

12.250160001395/07/271395/09/20تختال Cفوالد هرمزگان جنوب

1۴.۴002201395/07/2۸1395/0۸/0۴سبد میلگرد 2۸تاA3-1۴مجتمع فوالد خراسان

4

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

صاحب امتیاز: انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
مدیر مسئول: سیدرسول خلیفه سلطانی

سیاستگذاری: حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر: سید احمد عسکری

گرافیک و صفحه آرایی:  پیمان مرادی 
همـکاران ایـن شـماره: مریـم رحیمی، مائـده صالـح، پیمـان مـرادی،  محمدباقر 

حسین زاده
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس، پالک 3 

جدید 
mag@chilanonline.com :ایمیل

www.chilanonline.com :پایگاه خبــری تحلیلی چیالن آنالین
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 تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 

 ناودانی نبشی میلگرد آجدار میلگرد ساده ورق سیاه ورق روغنی


