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مقررات زدایی از تولید و تجارت 
فوالد ضرورت امروز است

 شماره154  نیمه دوم مرداد ماه 1398 

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

جلســه هماهنگــی تاســیس"صندوق پژوهش و 
فناوری فوالد ایران" به میزبانی ایمیدرو، هماهنگی 
انجمن تولیدكنندگان فوالد و حضور معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری و صنــدوق نوآوری و 
شکوفایی برگزار شد. در این نشست كه 22 شركت 
شامل تمامی شــركت های بزرگ فوالدی و سنگ 
آهنی از جمله فوالد مباركــه، ذوب آهن اصفهان، 
فوالد خوزســتان، فوالد خراســان، مجتمع معدنی 
و صنعتــی گل گهر، مجتمع معدنی و صنعتی گل 
گهر، هلدینگ میدكــو، هلدینگ كاوه پارس، فوالد 
هرمزگان، فوالد آلیاژی ایران، اپال پارسیان سنگان 
و همچنین شركت های بزرگ بخش خصوصی نظیر 
هفت الماس، جهان فوالد سیرجان، فوالد امیركبیر 
كاشــان، فوالد آتیه خلیج فارس، فوالد یزد، آهن و 
فوالد غدیر ایرانیان، ایریتک و فوالد تکنیک حضور 
داشتند، تاسیس" صندوق پژوهش و فناوری فوالد 
ایران" برای حمایت مالی و ضمانت نامه ای از فرآیند 

بومی ســازی در زنجیره فوالد مورد توافق قرار گرفت.دكتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن 
تولیدكنندگان فوالد ایران در این نشســت با اشاره به اینکه برگزاری نخستین جشنواره و 
نمایشــگاه ملی فوالد ایران توسط این انجمن در دی ماه ۹۷ با استقبال فراوان مواجه شد، 
گفت: در راستای عملیاتی كردن نتایج جشنواره، عالوه بر سامانه جامع بومی سازی به عنوان 
ساختار اطالعاتی و ارتباطی، این صندوق هم به عنوان ساختار حمایت مالی از بومی سازی 

در زنجیــره آهن و فوالد با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و صندوق 
نوآوری و شکوفایی، وزارت صمت و ایمیدرو در حال تاسیس است. 

 در این نشســت مقرر شد درصد ســهام شركت های فوالدی و سنگ آهنی در ” صندوق 
پژوهش و فناوری فوالد ایران” از طریق انجمن تولیدكنندگان فوالد به شركت ها اعالم شده 
و صندوق مزبور با محوریت ایمیدرو و با مسئولیت انجمن تاسیس و جلسه هیئت موسس آن 

برای انتخاب هیئت مدیره و آغاز رسمی فعالیت طی چند ماه آینده برگزار گردد.

فوالد كشــور روزهای سختی را در حال تجربه است. از 
یک ســو یکی از محورهای اصلی تحریم های ظالمانه 
آمریکا قرار گرفته و از سوی دیگر سوء مدیریت داخلی 
در تولیــد و تجارت فوالد به واســطه مقررات محدود 
كننده صادرات، بخشنامه های خلق الساعه و تصمیمات 
متناقض و متضاد، كارخانجات فوالدی را با مشــکالت 

عدیده روبرو كرده است.
 امروز در شــرایطی قرار داریم كه تقاضای داخلی فوالد 
از سال های پیش هم كمتر شده و تنها راهکار باقیمانده 
برای رهایی از وضعیت كنونی، صادرات است اما مقررات 
متعدد و دست و پاگیر ارزی و بخشنامه های محدودیت 
آفرین برای صادرات به بهانه تنظیم بازار داخلی، تجارت 
و در نهایت تولید فوالد به ویژه در كارخانجات نوردی را 

با مشکل مواجه كرده است.
ســرمایه گذاران فوالدی برای كارخانجات خود برنامه 
ریزی های مشــخصی دارند و چنانچــه دولت با وضع 
مقررات ناگهانی و بدون مشورت، این برنامه ها را به هم 

بریزد، تولید و اشتغال به خطر می افتد.
 با توجه به منطقــه ای كه كارخانجات گروه صنعتی-

بازرگانی شکری در آن واقع شده از ابتدا رویکرد صادرات 
محور داشــتیم و در ابتدا صادرات را از 2۰ درصد به ۷۰ 
درصد در مجموعه خودمان رســاندیم و برنامه ما برای 
سال جاری سهم ۹۰ درصدی صادرات از فروش تعریف 

شده بود.
 بــه عبارت دیگر از بدو تاســیس كارخانه جهان فوالد 
غرب و بعد هم سیما فوالد جهان و ذوب آهن بیستون، 
تعهد ما به دولت و به خودمان، صادرات بود اما بخشنامه 
های عجیب و غریب تمامی برنامه های واحدها را دچار 

مشکل می كند 
.برای نمونه تا پیش از این و در سال گذشته ۷۰ درصد 
محصوالت شركت جهان فوالد غرب صادر می شد اما 
همین بخشنامه ها و مقررات ارزی كه سریعا هم در حال 
تغییر هســتند، صادرات این مجموعه را به صفر رساند 
و متاســفانه پس از صادرات، تولید نیز تحت تاثیر قرار 

گرفت و شاهد كاهش تولید نیز بودیم.
از سوی دیگر كاهش تقاضای بازار و قیمت های دستوری 
در بــورس كاال، تولیدكنندگان را با چالش مواجه كرده 
است. اما  گروه شکری كه چندین نسل است در تولید 
كشور نقش آفرینی می كند، علیرغم این فشارها، حفظ 
اشتغال منظقه را اولویت خود دانسته و حتی راه اندازی 
پروژه ها و واحدهای جدیدی را در دستور كار قرار داده 
اســت به طوری كه واحد ذوب و ریخته گری مجموعه 
وارد مدار شــده و واحد احیا مستقیم هم به پیشرفت 
فیزیکی ۷۰ درصد دست یافته كه با راه اندازی تمامی 
واحدهای در دســت اجرا، چرخه فوالد در كرمانشاه به 
یک میلیون تن خواهد رسید كما اینکه ظرفیت فعلی 

هم ۷۰۰ هزار تن می باشد. 

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد تشریح کرد:

در جلسه انجمن فوالد با قائم مقام وزیر صمت چه گذشت؟

بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن 
تولیدكنندگان فوالد ایران در گفت 
و گو با  چیالن  با اشاره به برگزاری 
جلسه اخیر میان هیئت مدیره این 
انجمن و دكتر مدرس خیابانی، قائم 
مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در امور بازرگانی و نیز جعفر سرقینی 
معاون امور معادن و صنایع معدنی 
وزارت صمت گفت: توافق خوبی در 
این جلسه برای حمایت از نوردكاران 
كشــور حاصل شــد و با توجه به 
مشکالتی كه شــركت های نوردی 
برای عرضه در بورس دارند و نیز با 
توجه به بسته پیشنهادی انجمن فوالد برای تنظیم بازار فوالد با رویکرد توسعه صادرات، 
مقرر شد مقررات كف عرضه صرفا برای آن دسته از واحدهای نوردی لحاظ شود كه از بورس 

كاال خرید شمش داشته اند. 
البتــه این توافق برای اجرا نیاز بــه تصویب در كارگروه اصلی تنظیم بازار دارد كه تاكنون 
انجام نشــده و رایزنی های انجمن برای اقناع اعضاء كارگروه و طرح و تصویب این موضوع 

در جریان است.
وی افزود: این مصوبه كه امید به اجرایی شدن آن داریم، نگرانی نوردكاران نسبت به تداوم 
صادرات را برطرف می كند چرا كه با موافقت وزارت صمت، كف عرضه برای شركت هایی 
كه از بورس كاال خرید نداشــته اند صفر در نظر گرفته شده و عدم عرضه این واحدها در 
بورس كاال، بهانه ای برای جلوگیری از صادرات آنان نخواهد بود. بنابراین با توجه به تعداد 
قابل توجه این واحدها و پتانســیل صادراتی آنان، امید به توســعه صادرات مقاطع طویل 

فوالدی افزایش می یابد.
احرامیان توضیح داد: انجمن فوالد قبال از وزارت صمت خواســته بود به منظور توســعه 
صادرات فوالد، اعطای مجوز صادرات را به عرضه داخلی گره نزند كه خوشبختانه اگر توافق 
اخیر اجرایی شود، پیشنهاد انجمن فوالد در خصوص شركت های نوردی پذیرفته شده و 
وزارت صمت در مورد شــركت های نوردی كه از بورس كاال شمش خریداری نکرده اند، 
صادرات را به رعایت كف عرضه گره نخواهد زد كه این خبر بســیار خوبی برای نوردكاران 

بوده و آنها قادر به ادامه روند صادرات خود در ماه های آینده خواهد بود.
گفتنی است براساس بخشــنامه قبلی دكتر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی 
وزارت صمت، صادرات محصوالت نوردی بدون در نظر گرفتن شرایط عرضه در بورس كاال 
تا پایان مرداد ماه تمدید شده بود كه با این اوصاف از پایان مرداد ماه به بعد شركت هایی 
كه از بورس كاال شمش خریداری نکرده اند، نگرانی از بابت توقف صادراتشان به دلیل عدم 

عرضه در بورس كاال نخواهند داشت.

C h i l a n m a g a z i n e@ g m a i l . c o m

فراخوان ارسال دیدگاه
 چیالن با موضوع 

»نسبت های قیمتی در
 زنجیره فوالد «

جناب آقای محسن احمدی

درگذشت نابهنگام پدر بزرگوارتان را تسلیت 
عرض نموده و بــرای آن مرحوم علو درجات 
و برای شما و ســایر بازماندگان صبر و اجر از 

خداوند منان مسئلت می نماییم.

از طرف همکاران شما در 
انجمن تولید کنندگان فوالد ایران و

 گروه رسانه ای چیالن

 برای دریافت فرم خرید اطلس ملی فوالد ایران با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایید.
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اخ یزدی زاده:
ذوب آهن 40 هزار تن ریل به راه آهن 

تحویل می دهد

طیب نیا تصریح کرد:
مشکل امروز فوالد ایران مواد اولیه است نه 

تحریم

تسهیالت بانک تجارت به طرح های 
منطقه گل گهر

تولید در واحد ذوب و ریخته گری فوالد بناب رکورد زد

فوالد مبارکه در حوزه بهره  وری نیروی انسانی برنامه ریزی می کند:

 تولید 1000 تن فوالد به ازای هر نفر در فوالد مبارکه

مدیرعامل فوالد هرمزگان تشریح کرد:

آخرین تحوالت تولید 10 میلیون تنی فوالد در خلیج فارس

نمایشگاه بومی سازی فوالد خوزستان برگزار شد

توسط مدیرعامل جدید فوالد خوزستان:
اولویت برنامه فوالد خوزستان اعالم شد

پروژه تولید پودر میکرونیزه بنتونیت فوالد سنگان افتتاح شد

علی امرایی، مدیرعامل فوالد سنگان طی نشست خبری به مناسبت افتتاح پروژه تولید پودر میکرونیزه بنتونیت فوالد سنگان گفت: كارخانه بنتونیت فوالد سنگان، 
تامین كننده نیاز كارخانجات صنعتی در منطقه خواهد بود.

مدیرعامل فوالد سنگان افزود: پروژه كنسانتره سازی سنگان طی چند ماه آتی به بهره برداری خواهد رسید و با اولویت جذب نیروهای بومی، آزمونی عدالت محور 
برگزار خواهد شد.  با راه اندازی كارخانه كنسانتره سازی و ۴۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۳۰۰۰ نفر غیر مستقیم مشغول بکار خواهند شد.

تولید ماهیانه واحد های ذوب و ریخته گری مجتمع مجتمع فوالد صنعت بناب از مرز ۳۰ هزار تن در مرداد ماه گذشت و تولید واحد ذوب 
و ریخته گری ذوب شاهین و ذوب شهریار جمعا به ۳1 هزار و 1۰ تن رسید كه این عدد یک ركورد جدیدی در تولید محسوب می شود.

به گزارش چیالن با احداث كوره جدید، ظرفیت تولید شمش ذوب و ریخته گری شاهین دو برابر خواهد شد. همچنین با بهره برداری از 
ست كوره پنجم ذوب شهریار در چند وقت آینده شاهد افزایش تولید در ذوب القائی شهریار نیز خواهیم بود.

طبق این گزارش، مجتمع فوالد صنعت بناب با داشتن دو واحد ذوب و ریخته گری و ۷ خط نورد در حال حاضر توان تولید بیش از 2 
میلیون تن در سال را داراست.

نخستین نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات، تجهیزات و مواد گروه 
فوالد خوزستان با حضور خداداد غریب پور، رئیس هیئت عامل ایمیدرو 
محل  در  مرداد ۹8  تا 25  روزهای 2۳  در  نمایشگاه  این  شد.  افتتاح 

نمایشگاه های بین المللی اهواز برگزار شد.
به گزارش چیالن، دكتر غریب پور رئیس هیئت عامل ایمیدرو در برنامه 
افتتاحیه نخستین نمایشگاه بومی سازی فوالد خوزستان گفت: در متن 
رقابت پذیری، دولت رقیب بخش  و  بهبود فضای كسب و كار  قانون 

خصوصی نیست.
وی افزود: در صندوق پژوهش و فناوری فوالد، 1۰۰ میلیارد تومان برای 
بومی سازی در نظر گرفته شده است.  همچنین در مركز تحقیقات 
و  معدنی  واحدهای  نیازهای  برای  سایتی  ایران،  معدنی  مواد  فرآوری 
صنایع معدنی طراحی شده تا در كنار صندوق مذكور قرار گیرد و نیازهای 

صنعتی را تامین كند.
محمدی، مدیرعامل فوالد خوزستان نیز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بومی سازی فوالد خوزستان گفت: وظیفه ملی خود می دانیم هر 
جا قطعه و تجهیزی مطابق با استانداردهای بین المللی باشد در اولویت تامین قرار گیرد. وی افزود: تولیدكنندگان با استفاده از روش های 
نوین بازاریابی و بومی سازی محصوالت، راهکارهای كاهش قیمت تمام شده، استانداردسازی جهانی در كیفیت توجه كنند. وی ادامه 
داد: در شرایط فشارهای بین المللی ناشی از تحریم های ظالمانه و با اتکا بر رهنمودهای مقام معظم رهبری، نمایشگاه بومی سازی در 

این شركت برگزار می شود.

منصــور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب اهن اصفهان با اشــاره به 
ظرفیت تولید ۳.6 میلیون تنی این شــركت گفت: بزرگ ترین 
دغدغه ذوب آهن درحال حاضر نداشتن مواد اولیه كافی برای 
تولید اســت كه متأسفانه آمار ظرفیت خالی این شركت را باال 
می برد. با این حال، برنامه تولید امســال شــركت ۳ میلیون و 
5۰ هزار تن فوالد میانی اســت كه روند تولید تاكنون با وجود 
مشکالت مختلف، به خوبی پیش رفته و در سه ماهه اول سال 
موفق به ثبت ركوردهای تولید روزانه و ماهانه شدیم و امید می 

رود برنامه تولید امسال محقق گردد.
یزدی زاده در خصوص تنوع محصوالت ذوب آهن خاطرنشان 
كرد: یکی از محصوالت مهم ذوب آهن، تولید انواع تیرآهن های

H  است كه در سال گذشته H۳۰۰ نیز برای اولین بار در كشور 
تولید شد كه جایگزین ایمن، استاندارد و اقتصادی برای تیرورق 
است. تولید ریل نیز گل سرسبد تولیدات صنعتی ذوب آهن به 
 ،UIC6۰  شــمار می رود و این شركت قادر به تولید انواع ریل
U۳۳ ،UIC5۴ و S۴۹ است كه در خطوط پرسرعت، فرعی و 
مترو كاربرد دارند. در این خصوص تا كنون 25۰۰  تن ریل به 
راه آهن جمهوری اســالمی تحویل داده شده است و بر اساس 
قرارداد تا پایان سال ۴۰ هزار تن دیگر نیز به این سازمان تحویل 

داده می شود.

دكتر 
طیب نیا، معاون خرید فوالدمباركه در نشســت خبری فوالد 
سنگان اظهار داشت: تحریم هایی كه از ماه آگوست و اكنون 
آغاز شده كارساز نیست چراكه نشان داده ایم كه تحریم ها را 

دور می زنیم و تنها مشکل موجود مواد اولیه است.
وی افــزود: فوالد مباركه تامین نیاز داخل را در اولویت كاری 
دارد و ســپس به دنبال صادرات است. طیب نیا در ادامه خبر 
داد: فوالد مباركه آمادگی خود را برای فعالیت و سرمایه گذاری 
در معادن ســنگ آهن افغانســتان اعالم می كند و خواهان 
همکاری مسئوالن برای تامین امنیت سرمایه گذاری در كشور 

افغانستان می باشیم.

مهندس علی محمدی، مدیرعامل فوالد خوزستان در گفت و گو با گسترش نیوز 
اولویت برنامه های فوالد خوزستان را ادامه توسعه در باالدست زنجیره برای تامین 
پایدار سنگ آهن و كنســانتره اعالم كرد. وی تسریع در اجرای پروژه  هایی نظیر 
افزایش ظرفیت های تولید و بهینه سازی طرح های زیست محیطی را نیز جرو اولویت 

های این شركت بزرگ فوالدی اعالم كرد. 
محمدی در ادامه افزود: واحدهای فوالدی و بویژه فوالد خوزستان در تامین خوراک 
مورد نیاز خود با مشــکل جدی مواجه هستند و در ســال های آتی با راه اندازی 
كارخانجات فوالدســازی در كنار معادن ذكر شده مشکالت فوالد خوزستان برای 
تامین مواد اولیه بیشتر خواهد شد. وی در ادامه گفت: ظرفیت گندله سازی شركت 
حدود ۴/6 میلیون تن است كه در وضعیت فعلی به دلیل مشکالت تامین كنسانتره 

سنگ آهن با ظرفیت 6 میلیون تن تولید می شود.
مدیرعامل فوالد خوزستان در ادامه اظهار داشت: در سال های گذشته بخشی از آهن 

اسفنجی مورد نیاز واحد فوالدسازی را از سایر شركت ها تامین می كردیم؛ در حال حاضر با توجه به راه اندازی فوالد شادگان كسری 
آهن اسفنجی از فوالد شادگان تامین می گردد، لذا از آنجایی كه در سال های آتی پروژه فوالدسازی فوالد شادگان نیز به بهره برداری 
می رسد و آهن اسفنجی آن شركت به مصرف فوالدسازی خود اختصاص می یابد، تکمیل پروژه زمزم ۳ در فوالد خوزستان برای تامین 

كسری آهن اسفنجی از اهمیت خاصی برخوردار است.

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مباركه با اشــاره به فاصله میزان بهره وری 
نیروی انســانی در كشورهای توسعه یافته و كشورهای جهان سوم و درحال توسعه 
تصریح كرد: برای رسیدن به استانداردهای جهانی، در اهداف كالن فوالد مباركه در 
حوزه بهره  وری نیروی انسانی، تولید 1۰۰۰ تن فوالد به ازای هر نفر در نظر گرفته 
شده است و امیدواریم با بهینه سازی برنامه ها و همت فزاینده نیروی انسانی متعهد 

شركت به این مهم دست یابیم.
مدیرعامل فوالد مباركه بهره برداری هرچه ســریع تر از كارخانه تولید كنسانتره 
ســنگان را یکی از اهداف كالن فوالد مباركه دانســت و گفت: با به بار نشــاندن 
ســرمایه گذاری های انجام شــده در این منطقه و به تولید رسیدن این خط تولید 

می توان به تأمین سنگ آهن مورد نیاز فوالد مباركه كمک كرد.
وی با اشــاره به طرح موفقیت آمیز گندله ســازی ســنگان و با تأكید بر اهمیت 
تکمیل زنجیره فوالد در ایجاد ارزش افزوده بیشتر تصریح كرد: در این راستا تمامی 
برنامه های فوالد مباركه، اعم از تولید و توسعه، باید بر مبنای اهداف كالن شركت و با 

درنظرگرفتن اولویت و در وقت تعیین شده به بهره برداری برسند. در نظر داشته باشیم كه كارخانه 5 میلیون تنی تولید كنسانتره می تواند 
نیاز كارخانه 5 میلیون تنی گندله سازی سنگان و در ادامه بخشی از نیاز كارخانه های احیا مستقیم گروه فوالد مباركه را تأمین كند.

فرزاد ارزانی، مدیرعامل فوالد هرمزگان درباره خریداری ســهام شركت صبا فوالد 
خلیج فارس نیز گفت: حدود یک ماه پیش با هماهنگی ایمیدرو، تفاهم نامه ای بین 
این شركت، شركت مادكوش، صبا فوالد و گل گهر در این زمینه منعقد شد كه در 

حال طی مراحل اداری خود برای اجرایی شدن است.
ارزانی در ادامه افزود: هدف از امضای این تفاهم نامه تاســیس شركتی جدید برای 
تولید 1۰ میلیون تن فوالد از 55 میلیون تن فوالد برنامه ریزی شده در افق 1۴۰۴ 

است.
مدیرعامل فوالد هرمزگان در تشریح فعالیت های سال جاری این شركت گفت: از 
ابتدای امســال تا پایان تیر ماه بیش از ۴۹5 هزار تن تختال در این شركت تولید 
شــد كه بیش از 218 هزار تن آن در بازار داخل به فروش رســید و 2۳۰ هزار تن 

نیز صادر شد.

رضا دولت آبادی، مدیرعامل بانک تجارت طی دیداری با جمشید 
مالرحمان، با تاكید بر این مطلب كه بانک تجارت تسهیالتی در 
اختیار پروژه های شــركت معدنی و صنعتی گل گهر قرار می 
دهد تصریح كرد: این بانک تســهیالتی در اختیار پروژه های 
شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر، طرح گندله سازی خرامه و 

سایر طرح های توسعه منطقه گل گهر قرار می دهد.
دولت آبادی كه همراه با تیم اعتباری و ارزی بانک تجارت در این 
جلسه حضور یافته بود، افزود: این بانک در عین حال به منظور 
تضمین اوراق صکوک اجازه، همکاری های الزم را با شــركت 

های منطقه گل گهر انجام خواهد داد. 
در این جلســه جمشید مالرحمان ضمن ابراز قدردانی از بانک 
تجارت در همکاری با مجموعه شركت های گل گهر، خواستار 

تعمیق همکاری های دوجانبه شد.
الزم به یادآوری است كه اخیرا در راستای افزایش همکاری های 
دو طرف، بانک تجارت پروانه بهره برداری معدن گل گهر را به 
عنوان وثیقه پذیرفت كه این امر با استقبال فعاالن بخش معدن 

مواجه شده است.
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تن نورد گرم در فوالد مبارکه

میلیارد ریالی فوالد آلیاژی ایران 

هزار یورو
 صرفه جویی در گل گهر با بومی سازی یک 

تجهیز

 میلیون ریال بر نفر
بهره وری نیروی کار در چادرملو

فوالد مباركه براساس گزارش عملکرد 5 ماهه خود بالغ بر 
2 میلیون و 6۷ هزار تن محصوالت گرم تولید كرد. تولید 
محصوالت سرد این شركت در مدت مذكور 62۹ هزار تن 
و محصوالت پوششدار 12۰ هزار تن بوده است. این شركت 
همچنین 5۷۹ هزار تن از دیگر محصوالت كه شامل شمش 
نیز می باشد، تولید كرده است. تولید نورد گرم فوالد مباركه در 
5 ماهه پارسال 2 میلیون و ۳۰ هزار تن بود كه این به معنای 
رشد تولید این محصول در سال جاری می باشد. تولید نورد 
سرد شركت هم در 5 ماهه پارسال 58۷ هزار تن بود كه كمی 
از تولیدات امسال بیشتر است. تولید محصوالت پوششدار سال 

قبل نسبت به امسال كمتر بوده است.
فروش شركت نیز شامل 2 میلیون و 1۷ هزار تن نورد گرم، 
615 هزار تن نورد سرد، 112 هزار تن محصوالت پوششدار و 
۴۳6 هزار تن شمش بوده است. ارزش فروش محصوالت فوالد 
مباركه در 5 ماهه اول امسال 16۳ هزار و 88۹ میلیارد ریال 
بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كه درآمد 81 هزار و 

5۳۹ میلیارد ریال بود 1۰1 درصد رشد داشته است.

فوالد آلیاژی ایران در 5 ماهه امسال از محل فروش 18۹ 
هزار تن محصول خود، 11 هزار و ۴6۴ میلیارد ریال درآمد 
كسب كرد كه 1۰8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
داشت. فوالد آلیاژی ایران در 5 ماهه امال 1۴۹ هزار و 882 
تن محصول آلیاژی، ۴۰ هزار و 1۴1 تن محصوالت مهندسی 
و ۳8۴ تن محصوالت تجاری تولید كرده است. درحالی كه 
تولید محصول آلیاژی این شركت در 5 ماهه سال قبل 12۷ 
هزار و ۷۰5 تن و مهندسی و صنعتی ۴۴ هزار و 658 تن 

بوده است. 
این شركت در 5 ماهه امسال 1۴8 هزار و ۷2۴ تن محصول 
آلیاژی، ۳۹ هزار و 5۳6 تن محصول مهندسی و ۹۷۴ تن 
محصول تجاری فروخته است درحالی كه فروش محصوالت 
آلیاژی این شركت در 5 ماهه پارسال 121 هزار و 6۷5 تن بود 

و مهندسی و صنعتی ۳8 هزار و ۹1۳ تن بود.

میکسر  های  شاول  سالیانه،  تعمیرات  برنامه  راستای  ر 
صنعتی  و  معدنی  شركت  شماره 2  سازی  گندله  كارخانه 
 گل گهر به همراه الینرهاي الستیکي آن بومی سازی شد. 
ساخت  توان  ارتقای  بر  عالوه  قطعات  این  سازی  داخلی 
در  و  تایی  چهارده  ست  هر  برای  یورو  هزار   ۷8 داخل، 
صرفه  میکسر  دو  برای  یورو  هزار   16۰ حدود  مجموع 
است. گرفته  امر صورت  این  اكنون  كه هم  دارد   اقتصادی 

الزم به ذكر است مدیریت مهندسی معکوس و ساخت داخل 
شركت گل گهر، بومی سازی شفت این نوع میکسر را نیز در 
دستور كار قرار داده است و با بومی سازی شفت آن، كلیه 

اجزای این نوع میکسر ساخت داخل خواهند گردید

وضعیت دو شاخص بهره وری نیروی كار در شركت معدنی 
كار  نیروی  بهره وری  دهد  می  نشان  چادرملو  صنعتی  و 
كه  بوده  نفر  بر  ریال  میلیون   ۳561 معادل   ۹6 سال  در 
است. رسیده  نفر  بر  ریال  میلیون  به 6۹6۰   ۹۷ سال   در 

ارزش ستانده كل بر نیروی كار نیز در سال ۹6 معادل ۷۹8۴ 
میلیون ریال بر نفر بوده كه در سال ۹۷ به 1۴6۷2 میلیون 

ریال بر نفر رسیده است.

عـــدد خبــــر
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نگرانی فوالدساز هندی از تضعیف تقاضا و کاهش سود

یکی از فوالدسازان اصلی هند )JSW( در پی تضعیف تقاضا در بخش زیرساخت ها و بخش خودرویی و كندی رشد اقتصادی،  تولید خود را  كاهش 
خواهد داد. مدیران ارشد این شركت گفته اند، با توجه به فشارهای زیاد از ناحیه هزینه های مواد اولیه و افت قیمت فوالد در بازار، دولت باید اقدامات 

الزم را انجام دهد در غیر این صورت عالئمی از بهبود تقاضای محصوالت فوالدی در آینده نزدیک وجود ندارد. 
به گزارش چیالن، فوالدسازان هندی معتقدند تا زمانی كه هیچگونه سرمایه گذاری در حوزه كاالهای سرمایه ای، زیرساخت، نفت و گاز و فلزات و 
معدن وجود نداشته باشد، كسب سود منطقی توسط فوالدسازان مقدور نخواهد بود. در صورت عدم دستیابی به این هدف در سه ماهه آینده، عرضه 

محصوالت فوالدی در سه ماهه بعدی كاهش خواهد یافت.

به گزارش چیالن به نقل از انجمن جهانی فوالد )WSA(، طی ۷ ماهه نخست سال 2۰1۹ میالدی، 6۴ كشور تولیدكننده فوالد در مجموع یک میلیارد و 8۳ میلیون و 558 هزار تن فوالد میانی تولید كردند كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته میالدی كه تولید یک میلیارد و ۳6 میلیون و 616 هزار تن بود، ۴.5 درصد افزایش یافته است. 

تولید جهانی فوالد میانی در جوالی 2۰1۹ میالدی نیز با 1.۹ درصد رشد نسبت به جوالی سال قبل از 15۳ میلیون و ۹81 هزار تن به 156 میلیون و 8۹1 هزار تن رسید. البته تولید نسبت به ژوئن امسال كاهش داشته چراكه تولید 
فوالد میانی در ژوئن 158 میلیون و ۹۳5 هزار تن بود.

در ۷ ماهه امسال، چین با تولید 5۷۷ میلیون و 6۴ هزار تن كه رشد ۹ درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال 2۰18 میالدی داشت بیشترین میزان تولید فوالد میانی جهان را به 
خود اختصاص داد. چین در ماه جوالی هم موفق به تولید 85 میلیون و 22۳ هزار تن 
فوالد میانی شده بود كه علیرغم رشد 5 درصدی نسبت به جوالی پارسال از تولید 8۷ 

میلیون و 5۳2 هزار تنی ژوئن پایین تر است.

روسیه ششمین فوالدساز بزرگ دنیا تا پایان جوالی تولید ۴2 میلیون و ۴62 هزار تنی را 
به ثبت رساند كه ۰.۴ درصد باالتر از مدت مشابه سال قبل است. تولید این كشور در ماه 

جوالی كه 6 میلیون و 2۰۰ هزار تن بود باالتر از كره جنوبی می باشد.  

هفتمین فوالدساز بزرگ دنیا كشور آلمان با تولید 2۴ میلیون و ۷۷ هزار تن بود كه البته 
افت ۴.6 درصدی در تولید ۷ ماهه نســبت به مدت مشــابه سال قبل داشت. آلمان در 
جوالی با كاهش یک درصدی نسبت به جوالی سال گذشته تولید فوالد. میانی را به ۳ 

میلیون ۳6۰ هزار تن رساند.

برزیل كه نهمین فوالدساز بزرگ دنیاست در ۷ ماهه امسال به تولید 1۹ میلیون و 6۹1 
هزار تن فوالد میانی رسید كه ۴.۳ درصد افت نسبت به ۷ ماهه پارسال داشت. برزیل در 
جوالی هم به تولید 2 میلیون و ۴۴۹ هزار تن فوالد میانی رسید كه 2۰.۷ درصد كمتر 
از جوالی سال قبل می باشد. بعید نیست با توجه به شیب كاهشی بیشتر تولید برزیل، 

همانگونه كه در جوالی تركیه بیشتر از برزیل تولید داشت، جایگاه خود را واگذار كند.

تركیه هشتمین فوالدساز برتر جهان تولید را تا پایان جوالی به 1۹ میلیون و ۹1۹ هزار 
تن رساند كه 1۰.2 درصد پایین تر از ۷ ماهه 2۰18 می باشد. تركیه در جوالی هم با 

كاهش 1۰.6 درصدی تولید را به 2 میلیون و ۹25 هزار تن رساند.

طی جوالی سال جاری میالدی تولید فوالد میانی ایران بیش از 11 درصد رشد داشت. 
مجموع تولید این محصول طی ۷ ماهه نخست سال 2۰1۹ میالدی در ایران، رشد 6.۴ 
درصدی داشته است.ایران از ابتدای ژانویه تا پایان جوالی 2۰1۹ میالدی، 1۴ میلیون 
و ۹88 هزار تن فوالد میانی تولید كرد كه حاكی از رشــد 6.۴ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته است.  ایران رتبه دهم میان 6۴ كشور تولیدكننده فوالد داراست.

پس از چین، هند با تولید 66 میلیون و 188 هزار تن فوالد میانی رتبه دوم را در میان 
برترین تولیدكنندگان فوالد جهان دار. رشد تولید فوالد این كشور نسبت به ۷ ماهه سال 
قبل ۴.6 درصد می باشد. تولید فوالد میانی هند در جوالی نیز ۹ میلیون و 215 هزار 

تن گزارش شده كه 5 درصد بیشتر از جوالی سال گذشته است. 

ژاپن با 5۹ میلیون و ۴۷۳ هزار تن همچنان جایگاه ســوم را دارد. این كشور افت ۳.1 
درصدی را در تولید فوالد میانی نســبت به ۷ ماهه اول پارســال داشته است. ژاپن در 
جوالی سال جاری به تولید 8 میلیون و ۳8۷ هزار تن فوالد میانی رسید كه ۰.۴ درصد 

كمتر از مدت مشابه سال قبل است.

آمریکا به عنوان چهارمین فوالدساز برتر دنیا تا جوالی به تولید 51 میلیون و 82۷ هزار 
تن فوالد میانی دســت یافت كه ۴.8 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل می باشد. 
تولید جوالی این كشور نیز ۷ میلیون 51۴ هزار تن بود كه 1.8 درصد بیشتر از تولید 

جوالی سال 2۰18 است.

كره جنوبی در جایگاه پنجم فوالدسازان برتر جهان، تولید ۴2 میلیون و 6۰5 هزار تنی 
فوالد را به ثبت رساند كه تنها ۰.۹ درصد بیشتر از ۷ ماهه پارسال است. كره جنوبی در 

جوالی هم به تولید 6 میلیون و 16۰ هزار تن فوالد رسیده بود.

روسیه:جایگاه ششم چین:رشد 9 درصدی 

آلمان:افت 4.6 درصدی تولید

برزیل:شیب کاهشی بیشتر تولید 

ترکیه: تولید نزدیک به 20 میلیون تن

ایران: رشد 6.4 درصدی

هند: تولید 66 میلیون تنی

ژاپن: افت 3 درصدی 

آمریکا:در رتبه چهارمین فوالدساز برتر دنیا

کره جنوبی: تولید 42 میلیون 
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قیمت بازار محصوالت طویل فوالدی به دلیل محدودیت تقاضا تضعیف می شود و بسیاری 
از فوالدسازان چینی در نظر دارند ظرفیت تولید خود را كاهش دهند و كسب سود معقولی 

داشته باشند.
در آغاز آگوست قیمت های داخلی تحت تاثیر محدودیت های زیست محیطی قرار نگرفت و 

روند نزولی را نشان داد همین موضوع باعث شد قیمت ها همچنان كاهشی باشد.
 Sichuan و Shaanxi، Shanxi، Gansu با این حال در ادامه ماه آگوست فوالدسازان
كاهش تولید را در پیش گرفتند و پیش بینی می شود ظرفیت روزانه واحدهای این مناطق 
۳5 هزار تن كاهش یابد. بنابراین احتمال افزایش قیمت های آتی مقاطع طویل فوالدی در 

چین طی این هفته وجود دارد. 
كارخانه های فوالد موجود در Shandong نیز از این جریان حمایت كرده و تولید خود را 
كاهش دادند و پیش بینی می شود تولید فوالدهای ساختمانی واحدهای این منطقه نزدیک 

به ۴۰۰ هزار تن كاهش یابد.
با این حال فعاالن بازار معتقدند كاهش تولید فوالد ممکن است قیمت ها را در كوتاه مدت 
تقویت نماید. البته كمی صبر الزم است تا شاهد بهبود تقاضا در پاییز باشیم كه می تواند 
منجر به افزایش قیمت ها گردد هر چند كه نشانه های كاهش تقاضا در چین را هم باید 

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

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

هفته اول شهریورهفته چهارم مردادسایز

0.489,50088,000

0.572,00071,800

0.679,00079,000

0.773,00074,000

0.870,50070,500

0.970,50070,000

169,00069,000

1.2569,70069,500

1.569,80069,500

2******

2.569,50069,500

هفته اول شهریورهفته چهارم مردادسایز

6.544,50044,800

8******

10******

1258,00058,000

1458,00058,000

هفته اول شهریورهفته چهارم مردادسایز

345,00045,200

445,00045,200

545,00045,200

645,00045,200

845,00045,200

1045,00045,200

هفته اول شهریورهفته چهارم مردادسایز

645,00045,200

845,00045,200

1045,00045,200

1245,00045,200

1445,00045,200

1645,00045,200

هفته اول شهریورهفته چهارم مردادسایز

842,70042,600

1041,00041,200

1241,00041,200

1441,60041,700

1641,60041,700

1841,60041,700

2041,60041,700

2241,60041,700

2541,60041,700

2841,60041,700

30******

3242,40042,400

هفته اول شهریورهفته چهارم مردادسایز

2***58,800

358,50058,000

458,50058,000

556,60058,000

656,60056,000

856,60056,000

1055,70056,200

1255,70056,000

1555,70055,800

2053,80053,500

2551,80052,200

روند تغییرات
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

۴۹.۷۰11۳.2۳۹1398/06/041398/07/03ورق گرم Cفوالد مباركه اصفهان

57,66338,0001398/06/041398/09/03ورق سرد Bفوالد مباركه اصفهان

80,2462,2001398/06/041398/09/03ورق گالوانیزه Gفوالد مباركه اصفهان

49,80083,8201398/06/041398/08/30ورق گرم Bفوالد مباركه اصفهان

151,2482,2001398/06/041398/09/03ورق قلع اندودفوالد مباركه اصفهان

49,3194,8011398/06/111398/08/30ورق گرم Cفوالد مباركه اصفهان

57,66319,3581398/06/111398/09/30ورق سرد Bفوالد مباركه اصفهان

151,2485781398/06/111398/09/30ورق قلع اندودفوالد مباركه اصفهان

80,2461,9111398/06/111398/09/30ورق گالوانیزه Gفوالد مباركه اصفهان

49,8005,5651398/06/111398/08/30ورق گرم Bفوالد مباركه اصفهان

36,7466,6001398/06/061398/07/30سبد میلگرد مخلوطذوب آهن اصفهان

37,76913,2001398/06/061398/07/30تیرآهن 1۴ تا 18ذوب آهن اصفهان

42,8262,2001398/06/061398/06/11تیرآهن 12ذوب آهن اصفهان

شمش بلوم فوالد خوزستان
5SP)15۰*15۰(

33,56530,0001398/06/041398/07/02

اخبار فوالد
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
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سردبیر: سید احمد عسکری
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تلفن: 88551701-4
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قیمت پایانی میانگین نام کاالتولید کننده
موزون )ریال(

حجم معامله 
تاریخ تحویلتاریخ معامله)تن(

37,1091101398/06/061398/06/11سبد میلگرد 8تاA۳-1۴مجتمع فوالد خراسان

36,4985,0161398/06/101398/06/13سبد میلگرد 8تاA۳-1۴مجتمع فوالد خراسان

شمش بلوم مجتمع فوالد خراسان
5SP)15۰*15۰(

33,0618,0001398/06/111398/07/06

شمش بلوم آهن و فوالد ارفع
5SP)15۰*15۰(

34,0698,0001398/06/041398/06/23

شركت معدنی وصنعتی 
چادرملو

شمش بلوم 
5SP)15۰*15۰(

33,51710,0001398/06/111398/07/08

شمش بلوم فوالد كاوه جنوب كیش
5SP)15۰*15۰(

33,23310,0001398/06/091398/06/17

36,738441398/06/061398/06/11میلگرد 1۴تاA۳-2۰پرشین فوالد آریا

36,375441398/06/101398/06/13میلگرد 1۴تاA۳-2۰پرشین فوالد آریا

36,3751,3201398/06/101398/06/13سبد میلگرد مخلوطفوالد روهینا جنوب

شمش بلوم مجتمع ذوب آهن فوالد خزر
5SP)15۰*15۰(

34,0275,0001398/06/111398/06/16

مجتمع معدنی و صنعت آهن 
36,3757481398/06/101398/06/13سبد میلگرد مخلوطو فوالد بافق

سبد میلگرد 1۴ تا فوالد كویر كاشان
A۳ - ۳2

37,1091,6281398/06/061398/06/11

سبد میلگرد 1۴ تا فوالد كویر كاشان
A۳ - ۳2

36,3756601398/06/101398/06/13
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدي در بازار تهران 

ورق روغنی ورق سیاه میلگرد ساده میلگرد آجدار نبشی ناودانی


