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سخن اول

چشم انداز بازار داخلی و خارجی فوالد 
در سال 95

 شماره 9۴  نیمه دوم فروردین  ماه  139۵ 

منتخب خبرهای 
 بازار فوالد 
ایران و جهان

دو.سال.رکود.در.بازار.جهانی.و.داخلی.فوالد.و.نزول.روز.به.روز.قیمت.ها.

خستگی.را.بر.تن.مدیران.سخت.کوش.فوالد.بر.جا.گذاشته.است.و.امید.

به.ادامه.حیات.تمام.دست.اندرکاران.در.این.صنعت.را.از.بین.برده.بود؛.افت.

قیمت.های.داخلی.و.خارجی.به.حدی.فاجعه.بار.بود.که.تعداد.بسیار.زیادی.

از.کارخانجات.فعال.زنجیره.های.مختلف.فوالد.مثل.کارخانجات.ذوب.و.نورد.

شروع.به.تعدیل.نیروی.انسانی.نمودند.و.مجبور.به.کاهش.تولید.و.یا.تعطیلی.

واحد.های.خود.شدند..تعداد.بسیار.زیادی.از.کارشناسان،.دلیل.رکود.در.این.

بازار.را.مازاد.تولید..کشور.چین.می.دانستند.و.عده.ای.دیگر.نبود.مصرف،.

به.دلیل.عدم.اجرای.پروژه.های.ساخت.و.ساز.و.عدم.تخصیص.بودجه.های.

عمرانی.توسط.دولت.را.عامل.اصلی.رکود.بازار.عنوان.کردند.که.در.نهایت.

شرکت.های.بزرگ.فوالدی.تنها.راه.نجات.این.صنعت.را.افزایش.تعرفه.های.

واردات.اعالم.نمودند.و.پس.از.پیگیری.فراوان.باعث.افزایش.تعرفه.های.گمرکی.

واردات.مواد.اولیه.و.محصوالت.فوالدی.توسط.دولت.شدند،.غافل.از.اینکه.

افزایش.تعرفه.ها.با.هدف.جلوگیری.از.واردات.باعث.باال.رفتن.قیمت.ها.در.

داخل.کشور.خواهد.شد.و.نهایتا.مصرف.کننده.نهایی.است.که.به.نفع.شرکت.
های.بزرگ.فوالدی.بار.این.تورم.را.به.دوش.خواهد.کشید.

شایان.ذکر.است.که.عمق.رکود.تا.جایی.رسید.که.قیمت.های.وارداتی.تا.حد.

۲۲0.دالر.برای.انواع.شمش.فوالدی.و.۲70.دالر.برای.انواع.ورق.های.گرم.از.

مبادی.کشورهای.چین.و.اوکراین.و.روسیه.به.مقصد.بندر.امام.خمینی.و.یا.

بنادر.شمالی.کشور.به.راحتی.امکان.پذیر.بود،.مازاد.تولید.کشور.چین.و.افت.

شدید.ارزش.پول.ملی.روسیه.و.ترکیه.و.همچنین.قیمت.های.نزولی.عرضه.

سنگ.آهن.از.طرف.استرالیا.و.برزیل.همگی.دالیل.اصلی.برای.دامن.زدن.به.

رکود.فوالد.جهانی.محسوب.می.شدند،.لذا.با.عنایت.به.از.دست.رفتن.صرفه.

اقتصادی.تولید.فوالد.به.مرور.شرکت.های.خصوصی.بزرگ.چین.در.مرحله.

اول.با.ظرفیتی.معادل.۴0.میلیون.تن.و.پس.از.آن.چندین.شرکت.فعال.در.

این.کشور.به.ورشکستگی.کشیده.شدند.و.با.این.عرضه.کمتر.باعث.ثابت.ماندن.
قیمت.برای.دو.ماه.متوالی.شدند.

.سپس.از.اواسط.اسفند.ماه.سال.9۴.شاهد.تضعیف.ارزش.دالر.در.مقابل.رشد.

قیمت.های.نفت،.طال.و.یورو.و.باالخص.رشد.قیمت.های.جهانی.فوالد.بودیم.

که.این.رشد.قیمت.تا.جایی.ادامه.پیدا.کرد.که.امروز.قیمت.های.سنگ.آهن.

استرالیا.به.مقصد.چین.با.کرایه.حمل،.حدود.56.دالر.و.قیمت.آهن.قراضه.

آمریکا.HMS.1&۲.به.ترکیه.با.قیمت.۲6۲.دالر.و.انواع.شمش.های.فوالدی.

از.مبدا.ترکیه،.اوکراین،.روسیه.و.چین.با.قیمت.های.۳65.دالر.تا.۳75.دالر.با.

رشد.حداقل.10.دالر.در.دو.روز.گذشته.را.شاهد.بودیم.که.پیرو.رشد.قیمت.

های.جهانی.بالفاصله.بازار.فوالد.ایران.هم.با.واکنش.سریع.رشد.قیمت.ها.را.

دنبال.کرد.و.منجر.به.فروش.انواع.میلگرد.در.بازار.تا.سقف.1500.تومان.در.هر.

کیلو.و.انواع.شمش.های.فوالدی.تا.سقف.1۲90.تومان.در.هر.کیلو.و.انواع.ورق.
های.سیاه.در.بنادر.کشور.تا.سقف.1600.تومان.برای.هر.کیلو.شد.

به.نظر.می.رسد.در.سال.95.با.رشد.قیمت.های.جهانی.و.ظرفیت.های.تعطیل.

شده.در.خارج.از.کشور.و.همچنین.تصمیم.دولت.برای.فعال.ساختن.بخش.

های.عمرانی.و.ساخت.و.ساز،.شاهد.رونق.در.این.صنعت.خواهیم.بود.ولی.

چنانچه.صنعت.فوالد.در.داخل.کشور.از.حمایت.های.دولت.همانند.کاهش.

نرخ.سودهای.بانکی.و.یا.معافیت.های.مالیاتی.برخوردار.نباشد،.قطعا.این.
صنعت.بزرگ.با.مشکالت.بیشتری.مواجه.خواهد.شد.
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حـرف هایی از جنـس فوالد
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محمد فاطمیان )مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت( 

آیا.ســاختاری.بهتر.از.یک.کنسرسیوم.صادراتی.می.تواند.رابطه.بین.
عرضه.و.تقاضای.ملی.و.منطقه.ای.فوالد.کشور.را.تنظیم.کند؟.

این.نقطه.ضعف.صنعت.فوالد.ماســت.که.شــرکت.های.فوالدی.به.طور.جداگانه.وارد.

بازارهای.صادراتی.شــده.اند.و.عالوه.بر.ایجاد.رقابت.منفی.بین.شــرکت.های.داخلی.و.
کاهش.درآمد.ارزی.کشور،.هزینه.صادرات.خود.را.نیز.باال.برده.اند..

 بهرام سبحانی )مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه اصفهان(
سوال.فوالدســازان.از.دولت.محترم.این.است.که.تولید.کننده.تا.کي.
مي.تواند.براي.تامین.ســرمایه.در.گردش.تســهیالت.بانکي.بگیرد.و.

محصوالت.تولیدي.را.انبار.کند.یا.با.زیان.بفروشد؟.
با.تعرفه.ناکافي.فعلي.و.تخصیص.ارز.ارزان.قیمت.در.چین.و.هند.و.باز.گذاشتن.دریچه.اي.
تحت.عنــوان.فوالدهاي.ممزوج.چنانچه.اقدام.عاجلي.به.عمل.نیاید.به.زودي.نظاره.گر.

مرگ.صنعت.اشتغال.زاي.فوالد.خواهیم.بود..

احمد صادقي )مدیرعامل ذوب آهن اصفهان( 
در.شرایط.رکود.کنونی،.شرکت.های.فوالدی.ملزم.به.اتخاذ.شیوه.خاصی.
از.سیاست.های.تولیدی.و.تدابیر.مدیریتی.برای.بهبود.کسب.و.کار.خود.

هستند...
یکی.از.این.موارد،.بهبود.سیاســت.هاي.حوزه.فروش.است.چرا.که.امنیت.در.بازار.برای.
سرمایه.گذاران.بسیار.ضروری.است.و.شرکت.ها.باید.سیاست.هجینگ.)پوشش.ریسک(.
را.در.فروش.دنبال.کنند..به.نحوی.که.ســرمایه.گذارانی.که.محصوالت.را.خریداری.می.

کنند.از.حداقل.سود.تضمین.شده.برخوردار.شوند.

حمیدرضا طاهــری زاده )نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران( 

با.توجه.به.تغییراتی.که.در.تعرفه.ها.ایجاد.شده.هم.اکنون.دیگر.نباید.

دوباره.چشم.به.سوی.ابزارهای.تعرفه.ای.داشته.باشیم.و.از.فضای.رقابتی.

فاصله.بگیریم..االن.ما.باید.متوجه.باشــیم.که.تغییرات.زیادی.در.تقاضا.و.قیمت.های.

جهانی.ایجاد.شــده.است.و.شرایط.منطقه.ای.ما.در.تولید.فوالد.شبیه.10.سال.گذشته.

نیست.و.کشورهای.منطقه.مثل.امارات.و.عربستان.و.قطر.همه.فوالدساز.شده.اند.و.اگر.

نتوانیم.خودمان.را.با.قیمت.های.جهانی.تطبیق.دهیم.حتی.بازارهای.صادراتی.خود.را.هم.
از.دست.می.دهیم..

محمدحسن عرفانیان )مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت( 
آیا.واقعا.صنعت.فوالد.کشور.باید.نابود.شود.تا.مسئولین.کشور.به.فکر.

احیای.آن.بیافتند؟.
یک.تولیدکننده.فوالد.با.بهره.های.بانکی.بیش.از.6.برابر.دنیا.آیا.قادر.
است.با.تولیدکننده.چینی.که.۳0.درصد.مشوق.صادراتی.می.گیرد.و.نرخ.بهره.5.درصدی.
می.پردازد.رقابت.کند؟.آیا.۴0.کشور.دنیا.که.تعرفه.واردات.فوالد.خود.را.افزایش.داده.اند،.

دغدغه.تامین.مواد.اولیه.صنایع.پایین.دستی.خود.را.نداشته.اند؟.

رضا رحمانی )رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی(.

در.دنیـا.بخش.هایـی.ماننـد.انبـار.را.حـذف.کردند.و.به.صـورت.تولید.

بـه.موقـع.)just in time.(.عمـل.مـی.کننـد.و.بالفاصلـه.محصـول.

تولیـد.شـده.روانـه.بازار.می.شـود؛.یا.برند.سـازی.کرده.و.در.کشـورهای.دیگـر.بازاریاب.

اسـتخدام.می.کننـد،.امـا.در.ایـران.یک.شـرکت.کوچـک.می.خواهد.خـودش.هم.تولید.
کند.و.هم.بفروشـد.

 حمیدرضا فوالدگر )رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
و عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن( 

بهره.وری.در.برخی.از.شرکت.های.فوالدی..پایین.است..ما.ظرفیت.های.

پایینی.به.تولیدکنندگان.می.دهیم.و.بعد.انتظار.داریم.این.تولید.کننده.

با.تولیدکننده.ای.که.چندین.برابر.تولید.می.کنند.رقابت.کند.و.مسلم.است.که.نمی.تواند.
رقابت.کند.زیرا.قیمت.تمام.شده.اش.به.دلیل.همین.بهره.وری.ضعیف،.باال.می.رود.

 سـید محمد اتابـک )مدیرعامـل هلدینگ صنایـع معدنی 
پارس(  کاوه 

باید.تدابیر.الزم.برای.شناســایی.بازارهای.صادراتی.و.از.همه.مهمتر.

توســعه.زیرساخت.های.لجستیکی،.حمل.و.نقل.و.همچنین.تسهیل.

در.انجام.معامالت.بین.المللی.بانکی،.ایجاد.ارتباطات.الزم.بین.المللی.برای.کاهش.تعرفه.

های.صادراتی.به.برخی.کشورها.و.در.نظر.گرفتن.برخی.مزایا.و.جوایز.صادراتی،.طرحی.
برای.توسعه.صنعت.فوالد.کشور.ارائه.نماییم..

 ســید حســین احمدی )مدیر عامل محترم مجتمع فوالد 
خراسان(

از.آنجایــی.که.در.فرایند.تولید.فوالد،.مواد.اولیه.و.انرژی.بالغ.بر.55.تا.

60.درصد.قیمت.تمام.شده.از.مرحله.کنسانتره.تا.فوالد.خام.را.به.خود.

اختصاص.می.دهد.و.از.طرفی.در.میان.عوامل.بهره.وری.نیز.عامل.تکنولوژی.بیشترین.

نقش.را.در.تنظیم.نرم.های.مصرف.دارد..بدین.جهت.اســتفاده.از.تکنولوژی.های.بهبود.

یافته.دنیا.مهمترین.راه.حل.اصولی.برای.کاهش.قیمت.تمام.شده.و.رقابت.پذیری.صنعت.
فوالد.می.باشد.

بهمن تجلی زاده )معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان( 
به.نظر.می.رسد.سال.۲016،.سال.تثبیت وضعیت.فوالد.باشد.ولی.این.
نباید.به.بهبود.وضعیت.تعبیر شــود..قطعا.نوسانات.قیمتی.را.در.این.
صنعت.شاهد.خواهیم بود..لذا.سال.۲016.را.سال.گذار.می.توان.دید.و.

اگر.بهبودی در.انتظار.باشد.از.سال.۲017.اتفاق.خواهد.افتاد..

بهادر احرامیان )مدیر عامل فوالد یزد(
باید.نگاه.مان.به.صادرات.فوالد.با.ظرافت.بیشتری.همراه.شود.چراکه.
فوالد.برد.مسافتی.تعریف.شده.ای.دارد.و.به.دلیل.هزینه.باالی.حمل.
فوالد.نمی.توان.آنرا.به.اقصی.نقاط.جهان.صادر.کرد..وقتی.صحبت.از.
صادرات.به.میان.می.آید.باید.با.دقت.بســیار.بیشتر.و.با.یک.بیزینس.پلن.و.طرح.های.
توجیهی.و.بازاریابی.دقیق.و..مشــخص.در.این.راه.قدم.گذاشت..خوشبختانه.این.خطر.
توسط.بخش.خصوصی.جدی.گرفته.شده.اما.بخش.دولتی.و.عمومی.این.ظرافت.و.چابکی.

در.تحلیل.شرایط.ندارند.

احمد خوروش )مدیرعامل مجتمع فوالد کویر(
اساســی.ترین.راهکار.برای.رکودزدایــی.از.فوالد،.توجه.ویژه.به.صنعت.
ساختمان.است.که.در.این.زمینه.دولت.ابزارهای.الزم.برای.تحریک.انبوه.
ســازان.و.فعاالن.بخش.مسکن.برای.رونق.بخشیدن.به.این.حوزه.مهم.
اقتصادی.را.دارد.و.الزم.است.با.اختصاص.مشوق.های.موثر،.چرخ.ساخت.و.ساز.در.کشور.

را.به.گردش.در.بیاورد.تا.بقیه.بخش.ها.از.جمله.فوالد.نیز.به.تبع.آن.به.حرکت.درآیند.

سیدرسول خلیفه سلطان )دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران( 
تکنولوژی.لوکس.است.ولی.تکنولوژی.لوکس.گرایی.نیست..بدون.دلیل.
هم.نباید.سراغ.تکنولوژی.برویم..در.دنیا.می.بینیم.که.بسیاری.از.شرکت.
ها.از.جمله.بهلر.با.ماشین.آالت.صد.سال.پیش.فوالد.تولید.می.کنند.

مدیران و فعاالن فوالد کشور در سال قبل در گفت و گو با نشریه چیالن )نشریه انجمن تولیدکنندگان فوالد( به موارد مختلف صنعت و بازار فوالد ایران و جهان اشاره داشتند 
که شاید مهمترین آن رکود بازار و راهکارهای خروج از آن بود. اگرچه مسائلی همچون تعرفه های واردات، مشوق های صادراتی، کاهش قیمت محصوالت، مشکالت بانکی 
و مالیاتی، انرژی، تامین مواد اولیه، مشکالت بانکی و حتی مسائل تکنولوژیکی و زیرساختی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها )همانند اشتغال و بحران آب(  نیز بخشی از دل 

مشغولی های فعاالن فوالد کشور بود.
در این گزارش، مروری بر وقایع سال قبل در قالب بخشی از گفت و گوهای چیالن با مسئولین و مدیران صنعتی خواهیم داشت تا بر آنچه در سال قبل، بیم و امید صنعتگران 

بود گذری داشته باشیم. 



ولی.ماشین.االت.را.به.روز.نگه.داشته.اند.و.در.اصل.در.حال.تزریق.دانش.هستند..زمانی.

که.می.گوییم.تکنولوژی،.نباید.فقط.بر.ماشین.آالت.تمرکز.کنیم،.تکنولوژی.و.دانش.دو.
امر.مشترک.و.ترکیبی.هستند..

جهانبخـش شـکری )رئیس هیـأت مدیره مجتمـع جهان 
غرب(  فـوالد 

اگر.واگذاری.طرح.های.فوالدی.به.صورت.جدی.در.دستور.کار.قرار.

گیرد.و.اگر.برای.جذب.منابعی.که.از.طریق.صندوق.توسعه.ملی.برای.

چرخه.فوالد.در.نظر.گرفته.شــده،.اراده.همکاری.وجود.داشته.باشد.و.به.خصوص.اگر.

بخش.خصوصی.در.این.مورد.از.حمایت.های.ویژه.برخوردار.شود،.تردیدی.در.پیشرفت.
این.صنعت.به.تناسب.ظرفیت.پیش.بینی.شده.نخواهد.بود..

 )MME مرتضی آقاجانی )مدیرعامل 
در.حال.حاضر.با.توجه.به.رکود.موجود.در.فوالدســازی.این.صنعت.
ســود.زود.بازدهی.نصیب.سرمایه.گذارانش.نمی.کند.و.به.نظر.می.
رسد.اگر.سرمایه.گذاری.ها.به.سمت.پشتیبانی.و.زیرساخت.ها.برود،.

مناسب.تر.است.

احمد سعدی )مدیرعامل مجتمع فوالد البرز غرب(  
وقتی.تســهیالتی.که.به.تولیدکننده.ارائه.می.شود.شامل.۲۴.درصد.
سود.است.و.10.درصد.وام.هم.سپرده.می.شود.که.هیچ.سودی.به.آن.
تعلق.نمی.گیرد،.شما.می.توانید.محاسبه.کنید.که.با.هزینه.های.سفته.
و.غیره.به.نرخ.سودی.باالی.۳0.درصد.می.رسیم..همه.می.دانیم.که.صنعت.در.کشور.ما.
۳0.درصد.سود.ندارد.و.تمام.کارخانجات.فوالدی.ما.در.حاشیه.ضرر.قرار.گرفته.اند..در.
این.وضعیت.چطور.می.توان.انتظار.داشت.که.تولید.کننده.۳0.درصد.سود.به.بانک.بدهد.

حسن مصیب زاده )مدیرعامل مجتمع ذوب آهن گمبرون( 
در.بازارهــای.صادراتی،.مهم.ترین.مســئله.ای.که.مدنظر.خریداران. 

خارجی.قرار.می.گیرد.کیفیت.و.قیمت.محصوالت.است..در.چنین.

شــرایطی.فقط.دولت.ها.می.توانند.به.عنــوان.اهرم.های.حمایتی.از.

تولیدکنندگان.حمایت.بعمل.آورند.و.با.پوشش.برخی.هزینه.ها.کمکی.به.رشد.صادرات.
کشورشان.داشته.باشند..

عزیز قنواتی )مدیرعامل فوالد اکسین( 
دولت.بهتر.است.به.جای.ارائه.تسهیالت.و.تزریق.سرمایه.به.صنایع،.
بخش.های.دیگر.را.فعال.کند..عمران،.ساختمان.سازی،.خودروسازی.
و.سایر.بخش.های.کشور.می.توانند.با.کمک.های.دولتی.فعال.شوند.و.

فعالیت.آنها.وضعیت.تولیدکنندگان.فوالد.را.رونق.دهد.

رضا اشرف سمنانی )مشاور مدیر عامل میدکو(  
فوالدهای.تولیدی.باید.به.ســمت.فوالدهای.کیفی.و.آلیاژی.پیش.
بروند.ولی.این.وجه.در.صنعت.فوالد.ایران.خیلی.پررنگ.نیست..تولید.
فوالدهای.آلیاژی.چندین.برابر.فوالدهای.عادی.ارزش.افزوده.دارند..در.

بحث.صادرات.هم.فوالدهای.دارای.ارزش.افزوده.به.صرفه.تر.هستند..

احمد دنیانور )مدیرعامل فوالد جنوب( 
دولت.به.راحتی.می.تواند.با.ســازوکارها.و.ابزارهای.مختلفی.که.در..

اختیار.دارد.)مانند.اوراق.مشــارکت.یا.یوزانس(.مســیر.صادرات.را.

تسهیل.کند..همچنین.نکته.ای.که.می.توان.آن.را.از.بالقوه.به.بالفعل.

در.آورد.موضوع.زیرساخت.های.ما.در.بخش.حمل.و.نقل.است.که.با.توجه.به.نزدیکی.

بازارهای.عراق.و.افغانستان.می.توان.از.آن.بهره.برد..در.کل،.دو.راه.حل.عمده.برای.نجات.

واحدهای.تولیدی.در.دوران.رکود.وجود.دارد:.اول،.کاهش.بهای.تمام.شده.و.دوم،.تالش.
برای.حضور.در.بازارهای.صادراتی.و.بین.المللی..

محمد خان دادش پور )مدیرعامل ســابق شرکت ملی فوالد  
ایران(

رکــودی.که.االن.هم.درگیر.آن.هســتیم.و.بر.صنعت.فوالد.ایران.و.

جهان.سایه.افکنده.است،.بی.سابقه.و.عمیق..است.و.در.سال.۲016.

و.حتی.سال.۲017.هم.شاید.ادامه.داشته.باشد..نکته.دیگر.این.است.که.رکود.کنونی.

فوالد.کشور.با.رکود.جهانی.این.صنعت.گرچه.دارای.تشابه.هایی.است.ولی.تفاوت.های.

اساســِی.زیادی.نیز.باهم.دارند..در.واقع.رکود.بازارهای.جهانی.فوالد.با.کاهش.قیمت.

انرژی.و.مواد.اولیه.همراه.شــده.است.در.حالی.که.چنین.شرایطی.برای.ایران.برعکس.
است.و.نرخ.انرژی.و.مواد.اولیه.برای.تولید.داخل.افزایش.داشته.است.

 اسداهلل فرشاد )مدیرعامل فوالد غدیر ایرانیان( : در استراتژی 
صنعتی.ما.الزم.اســت.به.این.موارد.توجه.شــود:.نفــوذ.در.بازارهای.
کشــورهای.همســایه.و.هم.پیمان.ایران.و.قبضه.کردن.بازار.با.صدور.
محصوالت.فوالدی.کیفی.و.با.قیمت.رقابتی؛.سیاست.گذاری.و.تشویق.

همــه.جانبه.صادرات.محصوالت.فوالد.از.معدن.تا.محصول.نهایی.برای.مازاد.بر.مصرف.

داخلی.و.توجه.به.بازارســازی.در.مرزهای.شرقی.و.غربی.کشور؛.بهبود.شرایط.تجاری.و.

ساماندهی.نقل.و.انتقاالت.مالی.و.پولی.پس.از.رفع.تحریم.ها؛.ایجاد.شرایط.فروش.اعتباری.

و.مدت.دار.و.همکاری.شرکت.ها.و.تولید.کنندگان.فوالد.با.موسسات.مالی،.پولی.و.تجاری..

رسول عرفانیان )رئیس هیئت مدیره فوالد غرب آسیا( 
در.ســال.گذشته.و.به.فاصله.یک.هفته.پس.از.ارائه.پیشنهاد.انجمن.  

آهن.و.فوالد.ترکیه،.دولت.این.کشور.تعرفه.واردات.محصوالت.فوالدی.

خــود.را.۳0.درصد.افزایش.داد.اما.در.ایران.و.در.این.وضعیت.رکود،.

همین.موضوع.پس.از.گذشت.یک.سال.و.نیم.و.تشکیل.جلسات.متعدد.با.وزارتخانه.و.
مسئولین.دولتی.به.نتیجه.مناسبی.نرسید!

جهاندار شکری )مدیرعامل ذوب آهن بیستون(  
در.حال.حاضر.نرخ.سود.تسهیالت.برای.تولید.کاالهای.صادراتی.در.
کشور.ما.با.کشورهای.رقیب.تفاوت.بسیار.فاحشی.دارد.به.طوری.که.
عرصه.را.بر.صادرکننــده.تنگ.کرده.و.امکان.رقابت.را.تا.حدودی.از.

وی.سلب.کرده.است..

 مهرتاش حنیفی )مدیر عامل فوالد سازان جم(
 تعلق.نگرفتن.یارانه.به.بخش.تولید.باعث.افزایش.هزینه.های.حامل.
های.انرژی.و.دیگر.هزینه.های.واحدهای.تولیدی.شد..چنانکه.قبل.
از.طرح.هدفمندسازی.یارانه.ها،.واحد.ما.70.الی.80.میلیون.تومان.
هزینه.برق.داشت.االن.این.رقم.به.۲50.میلیون.رسیده.است.و.موجب.افزایش.هزینه.

های.تولید.در.بخش.خصوصی.شده.است.

افشین کاتوزیان )مدیر فروش آهن و فوالد ارفع(  
فعالیت.انجمن.ها.در.جهت.ثبــات.و.وحدت.رویه.صنایع.و.هدایت..

سرمایه.گذاری.ها.و.فعالیت.های.تولیدکنندگان.در.خصوص.کاهش.

هزینه.ها.می.تواند.به.تسریع.فرآیند.کاهش.بهای.تمام.شده.در.کل.

صنعت.کمک.کند..افتراق.نظر.و.گام.های.خودسرانه.باید.از.طریق.انجمن.ها.به.اشتراک.
نظر.تبدیل.شود.

منصور ذکائی )مدیرعامل فوالد سراب(  
در.حالی.که.طرح.های.فوالدی.کشور.تقریبا.راکد.هستند.و.پیشرفت.
فیزیکی.کمی.دارند،.راه.اندازی.کارخانه.هایی.که.سنگ.آهن.خام.را.
فراوری.کنند.می.تواند.برای.صنعت.فوالد.کشــور.بسیار.مثمر.ثمر.
باشد.و.کشور.را.از.نیاز.به.مواد.اولیه.وارداتی.مثل.گندله.بی.نیاز.کند.

مجتبی حاجی شفیعی )مدیر عامل مجتمع فوالد ویان(  
در.صنعت.فوالد.ایران.شاهد.کاهش.شدید.تقاضا.در.بازار،.دامپینگ.
گسترده.فوالد.چین.و.جاذبه.واردات.به.دلیل.تعرفه.پایین.هستیم.که.
برآیند.آن.عدم.تطابق.و.تعادل.قیمت.فروش.محصول.و.هزینه.ها.می.
باشد.و.به.همین.علت.برخی.از.صنایع.فوالد.و.صنایع.پایین.دستی.آن.تعطیل.و.یا.با.

کمترین.ظرفیت.مشغول.تولید.هستند.

فوالد  مجتمع  بازاریابی  و  فروش  )معاون  اکبري  محمود   
مبارکه( 

در.بازار.رقابتي.امروز.تنها.تولیدکنندگاني.امکان.بقا.دارند.که.بتوانند..
عوامل.قابل.کنترل.یعني.عناصر.آمیخته.بازاریابي.را.به.خوبي.ترکیب.
و.مدیریت.کنند..بنابراین.شرکت.هاي.تولیدکننده.فوالد.براي.اینکه.بتوانند.در.بازارهاي.
بین.المللي.جایگاه.مناسبي.داشته.باشند،.باید.تبادالت.و.روابط.مستحکمي.با.مشتریان.
صنعت.خود.برقرار.کرده.و.تمام.تالش.هاي.بازاریابي.خود.را.در.جهت.ارتقاي.برند.بکار.

گیرند.

منصور یزدی زاده )عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی و 
توسعه ذوب آهن اصفهان(

همه.مســائل.در.بازارهای.جهانی.و.عدم.تکمیل.زنجیره.های.تامین.

باعث.می.شود.که.نتوانیم.در.تعیین.قیمت.ها.موثر.باشیم.و.باعث.شد.

که.چین.دســت.باال.را.در.این.عرصه.در.اختیار.داشته.باشد..در.واقع.تنها.با.مشخص.

شدن.حجم.واردات.و.تقاضاهای.بعدی.می.توانیم.شاهد.تحریک.و.تعیین.قیمت.ها.در.
بازار.فوالد.ایران.باشیم..

مجتبی خسروتاج )قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در  
امور تجارت( 

با.توجه.به.سیاست.اصلی.دولت.در.رفع.موانع.صادراتی.و.توجه.به.این. 
نکته.که.تجارت.خارجی.در.اقتصاد.کشور.سهم.پایینی.دارد.و.میزان.
آن.در.تولید.ناخالص.داخلی.نزدیک.به.17.تا.18.درصد.است،.لذا.در.دوران.پساتحریم.
بخشــی.از.تجارت.خارجی.معطوف.به.واردات.مــواد.اولیه.برای.تولید.کاال.و.کاالهای.

واسطه.ای.خواهد.بود.که.زمینه.نوسازی.صنایع.و.توسعه.تولید.و.صادرات.کاال.فراهم.

شــود..از.این.رو.وارداتی.که.بسترساز.شتاب.یک.حرکت.صنعتی.و.زمینه.ساز.توسعه.
تولید.باشد.اساسا.بد.نیست.و.جای.نگرانی.ندارد.

 جواد توکلی )مدیر عامل مجتمع ذوب آهن و فوالد نطنز( 
 اگر.واحدی.یک.تن.افزایش.تولید.داشته.باشد.به.ناچار.برای.عرضه.
آن.نیازمند.بازارهای.جدیدی.است.که.صادرات.یکی.از.آنها.است..به.
همین.خاطر.هم.واحدهای.تولیدی.باید.قیمت.نهایی.محصوالت.را.

تا.جایی.پایین.بیاورند.که.توان.رقابتی.شان.را.باالتر.ببرند..

 محمدرضا تحریری )قائم مقام مدیر عامل نورد فوالد 
گیالن( 

بـا.توجـه.به.وضعیـت.اقتصاد.جهانـی.و.رکود.داخـل،.احتمال.قابل.

تحقـق.مـی.توانـد.خـروج.و.تعطیلـی.بخشـی.از.تولیـد.کنندگان.
کوچـک.بخـش.خصوصـی.از.بـازار.به.نفـع.تولید.کننـدگان.بزرگ.باشـد.

 کیوان جعفری طهرانی )عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران( 

.یکی.از.معضالت.کنونی.زنجیره.فوالد،.عدم.توازن.عرضه.و.تقاضا.در.

بخش.های.مختلف.این.زنجیره.است؛.برای.مثال.در.بخش.کنسانتره.

با.مازاد.تولید.ولی.در.گندله.با.کسری.تولید.مواج.هایم..منشا.این.اتفاق.را.می.توان.

از.جایی.ریشه.یابی.کرد.که.حدود.پنج.سال.پیش.عوارض.صادراتی.برای.کنسانتره.

و.گندله.وضع.شد.و.همین.باعث.شد.تا.عالقمندی.برای.فرآوری.سنگ.آهن.و.تولید.

گندله.)به.جز.معادن.دولتی.و.بزرگ(.به.خاطر.نبود.صرفه.اقتصادی.در.این.بخش.از.
بین.برود..

سعید رئوفی )رئیس هیئت مدیره شرکت صبا فوالد 
زاگرس(

.در.راستای.تحقق.رشد.اقتصادی.مورد.نظر.دولت.بایستی.زیر.بناهای.

فیزیکی.شامل.بنادر،.راه.آهن،.جاده.و.برق.آماده.شود..از.این.رو.در.

حوزه.صنایع.معدنی.به.مجرد.آنکه.بخش.زیربنایی.و.مسکن.فعالیت.
خود.را.آغاز.کند،.خواه.ناخواه.صنعت.فوالد.از.رکود.خارج.می.شوند.

 مهدی مطهری )عضو هیئت مدیره ذوب آهن پاسارگاد(
در.حـال.حاضر.مشـکالت.تولیدکننـدگان.فوالدی.تقریبا.یکسـان.
اسـت.و.تفکـری.که.باید.اصالح.شـود.این.اسـت.که.زنجیـره.فوالد.
همگـی.به.هم.وابسـته.اسـت؛.مثـال.تولیدکننده.آهن.اسـفنجی.به.

خاطـر.تعطیلی.واحد.تولیدکننده.شـمش.آسـیب.می.بیند.

بهرام شکوری  )رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی 
اتاق ایران( 

عواملی.هم.چون.کاهش.قیمت.جهانی.سنگ.آهن،.نوسانات.نرخ.

سیاسی،. مسائل. و. تحریم.ها. ایران،. آهن. سنگ. نبودن. برند. ارز،.

عدم.آشنایی.برخی.معدنکاران.با.علوم.معدنی.و.تصمیم.گیری.های.

عجوالنه.و.غیرکارشناسی،.همه.این.عوامل.دست.به.دست.هم.داده.و.شرایط.بحرانی.
را.برای.چرخه.سنگ.آهن.در.کشور.ایجاد.کرده.است..

 سید رضا شهرستانی )رئیس هیئت مدیره شرکت کالچ(
.باید.ببینیم.کشورهایی.که.در.صنایع.مختلف.مطرح.هستند،.چه.
تجربیاتی.داشته.اند..به.عنوان.مثال.باید.از.تجربیات.ژاپن.در.صنعت.
فوالد.استفاده.کنیم.و.ببینیم.چطور.این.کشور.با.وجود.اینکه.انرژی.
ارزان.و.مواد.اولیه.داخلی.در.اختیار.ندارد،.توانسته.به.یک.تولیدکننده.

بزرگ.فوالد.در.دنیا.تبدیل.شود..

 سید احمد رضوي نیک )مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
نیک صدرای توس( 

 مدیریت.امروز.ایران.در.صنعت.فوالد.متکي.بر.دانش.خارج.بوده.

و.دانش.داخلي.و.استفاده.از.سطوح.دانش.بنیان.و.علمي.اساتید.و.

دانشگاه.در.صنعت.فوالد.بسیار.کمرنگ.مي.نماید.ضمن.آنکه.عدم.وجود.مولفه.های.

موثری.همچون.ایجاد.فضاي.همکاري.با.همسایگان.و.هم.صنفان.و.تنش.زدایي.در.
مقایسه.بین.المللي.هزینه.تمام.شده.مواد.اولیه.و.محصول.را.افزایش.داده.است.

 بابک علیزاد شهیر )مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب(
عـدم.وجـود.اتحادیه.یا.سـازمان.مسـتقل.و.قدرتمند.بـراي.کنترل.
ظرفیت.و.سـهمیه.بندي.و.قیمت.گذاري.فوالد.کـه.برنامه.اي.مدون.
داشـته.باشـند.باعـث.شـده.اسـت.کـه.برخی.شـرکت.ها.بـا.حذف.
پارامترهـاي.کیفـي.و.عـدم.ارائه.فاکتورهاي.رسـمي.و.فرار.مالیاتي،.اقـدام.به.کاهش.

بـي.رویه.قیمـت.نمایند.

 شماره 9۴  نیمه دوم فروردین  ماه  139۵ 2

  ادامه از صفحه 1

با مصوبه هیئت وزیران
تعرفه های واردات فوالد پلکانی افزایش یافت

در.روزهای.پایانی.ســال.9۴،.هیئت.وزیران.تعرفه.واردات.کاالهای.مختلف.برای.ســال.95.را.مصوب.کرد.که.در.این.میان.تعرفه.واردات.شمش.و.

محصوالت.فوالدی.نیز.افزایش.یافت..به.گزارش.اخبار.فوالد،.تعرفه.واردات.برای.محصوالت.مختلف.متفاوت.بوده.و.بر.اساس.قاعده.پلکانی.از.مواد.

اولیه.تا.محصوالت.نهایی.بین.5.تا.11.درصد.افزایش.نسبت.به.سال.9۴.را.نشان.می.دهد..جدول.زیر.میزان.تعرفه.های.واردات.فوالد.در.سال.95.
و.مقایسه.آن.با.سال.9۴.را.نشان.می.دهد:

حقوق ورودی سال 95 )درصد(حقوق ورودی سال 94 )درصد(نام محصول
1015شمش.و.اسلب

۲0۲6مقاطع.طویل.)میلگرد،.تیرآهن،.نبشی،.ناودانی.و.سپری(
15۲0ورق.گرم
15۲0ورق.سرد

15۲6ورقهای.پوششدار.)گالوانیزه،.رنگی،.قلع.اندود(

10 میلیون دالر حاصل تالش صادراتی فوالد آلیاژی ایران
حدود.۲0.هزار.تن.از.محصوالت.شرکت.فوالد.آلیاژی.ایران.به.ارزش.تقریبی.10.میلیون.دالر.در.
قالب.گروه.های.عملیات.حرارتی.پذیر،.سخت.شونده،.زنگ.نزن،.کربنی.عملیات.حرارتی.پذیر.مهندسی.
و.صنعتی.به.کشورهای.آلمان،.امارات،.اسپانیا،.ایتالیا،.پرتغال،.ترکیه،.چک،.عراق،.کره.جنوبی،.هلند،.
بلغارستان،.پاکستان.و.افغانستان.صادر.شده.که.نسبت.به.سال.قبل.از.لحاظ.وزنی.15.درصد.رشد.
داشته.است..به.گزارش.اخبار.فوالد.به.نقل.از.روابط.عمومی.این.شرکت،.برای.اولین.بار.در.سال.1۳9۴.

پنج.کشور.عراق،.بلغارستان،.پرتغال،.پاکستان.و.چک.نیز.به.بازارهای.هدف.محصوالت.شرکت.فوالد.آلیاژی.ایران.اضافه.شدند.

و.فوالدهایی.از.گروه.زنگ.نزن،.ابزار.سردکار،.عملیات.حرارتی.پذیر،.سخت.شونده.سطحی.و.صنعتی.عمرانی.به.این.کشورها.صادر.

شد..بیشتر.مصارف.و.کاربردهای.محصوالت.صادراتی.این.شرکت.در.صنایع.ماشین.سازی،.قطعات.خودرو،.پروژه.های.عمرانی،.

ساخت.توربین.های.بادی.و....است..همچنین.شرکت.فوالد.آلیاژی.ایران.در.سال.1۳9۴.تولید.و.نورد.فوالد.زنگ.نزن.آستنیتی.

.D۳.یا.)D۲10DD1۲(.1.،۲080.۴۳01.را.انجام.داد.و.فورج.از.فرآیند.تولید.فوالد.ابزاری.سردرکار.پرکربن،.پرکرومD.)DDDD۳0۴(
حذف.شد.و.این.شرکت.تقدیرنامه.و.تندیس.واحد.نمونه.کشوری.را.از.وزیر.تعاون،کار.و.رفاه.اجتماعی.دریافت.کرد.



ریل و افزایش سرمایه ذوب آهن 
در راه است

مدیر.عامل.ذوب.آهن.اصفهان.از.آغاز.تســت.گرم.طرح.

تولید.ریل.این.شرکت.از.اردیبهشت.ماه.امسال.خبر.داد.و.

افزود:.اوایل.خرداد.ماه.نخستین.محصول.ریلی.این.طرح.
توسعه.ای.تولید.و.به.بازار.مصرف.عرضه.خواهد.شد.

به.گزارش.اخبار.فوالد،..شــرکت.راه.آهن.جمهوری.اسالمی.خریدار.یکصد.هزار.تنی.

ایــن.محصول.از.ذوب.آهن.خواهد.بود.که.به.گفته.مدیر.عامل.ذوب.آهن..با.توجه.به.

ظرفیت.۳00.هزار.تنی.این.مجموعه.،.مابقی.آن.پس.از.پایان.بازاریابی.به.خارج.از.کشور.
صادر.خواهد.شد.

احمـد.صادقـی.در.خصـوص.سرنوشـت.افزایـش.6۳۳..درصـدی.سـرمایه.ذوب.آهن.

اصفهـان.نیـز.گفت:.با.توجه.بـه.مصوبات.مجمع.فوق.العـاده.اخیر.سـهامداران.درباره.

موضـوع.زمین.هـای.شـرکت.و.سـندهای.ملکـی.آنهـا.بنا.شـده.از.طریق.شـکایت.به.

دیـوان.عدالـت.اداری.موضـع.مالکیت.زمین.های.شـرکت.ذوب.آهـن.تعیین.تکلیف.

شـوند..وی.بـا.بیـان.اینکـه.دربـاره.اسـناد.مالکیـت.زمین.هـای.شـرکت.بـا.توجـه.به.

شـواهد.موجـود.به.احتمـال.فراوان.دیوان.عدالـت.اداری.به.نفع.ذوب.آهـن.رای.صادر.

خواهد.کرد،.اظهار.داشـت:.در.دولت.گذشـته.به.اشـتباه.بخشـی.از.زمین.های.تحت.

تملک.ذوب.آهن.به.طرح.مسـکن.مهر.تخصیص.داده.شـده.بود.که.شـرکت.با.طرح.

شـکایت.در.دیـوان.عدالـت.اداری.خواسـتار.بازگشـت.این.زمین.هـا.و.تعیین.تکلیف.
آن.بر.اسـاس.سـند.های.ملکی.موجود.شـده.اسـت.

کارنامه 94 و برنامه 95 فوالد 
اکسین

مدیرعامل.شــرکت.فوالد.اکســین.خوزســتان.رشد.6.

درصدي.تولیدات.شــرکت.با.وجود.مشــکالت.حاکم.بر.

صنایع.فوالدي،.رشــد.18.درصدي.محصوالت.با.ارزش.

افزوده.بیشــتر،.تولید.10.نوع.محصول.جدید.و.قطع.وابســتگي.براي.اجراي.اقتصاد.

مقاومتي.را.از.دستاوردهاي.مهم.این.شرکت.در.سال.گذشته.دانست.و.با.اشاره.به.چشم.

انداز.تولید.در.سال.جاري.گفت:.فوالد.اکسین.برنامه.تولید.را.با.رشد.یکصد.هزار.تني.در.

سیاست.هاي.خود.قرار.داده.است.و.با.توجه.به.تولید.ورق.هاي.ضخیم.براي.ساخت.لوله.

هاي.نفتي،.مي.تواند.نیاز.شرکت.هاي.نفت.و.گاز.ازجمله.لوله.را.برآورده.کند.و.نیازي.به.

واردات.ورق.هاي.عریض.نیست..به.گزارش.اخبار.فوالد،.عزیزاهلل.قنواتي.رسالت.اصلي.

تاســیس.فوالد.اکسین.را.حمایت.از.صنعت.داخل.برشمرد.و.افزود:.تاکنون.مواد.اولیه.

براي.تولید.ورق.هاي.عریض.)API(.در.کشور.وجود.نداشت.اما.با.تفاهم.نامه.اي.که.با.

فوالد.مبارکه.و.سایر.فوالدسازان.منعقد.کردیم.این.مواد.تهیه.و.بومي.سازي.مي.شود..

وي.با.اشاره.به.اشتغال.یک.هزار.نفر.در.شرکت.فوالد.اکسین.به.صورت.مستقیم.افزود:.

در.سال.1۳9۴.یکسري.تجهیزات.شرکت.راه.اندازي.شد.که.به.دنبال.آن.یکصد.نفر.به.
صورت.مستقیم.مشغول.به.کار.شدند..

فوالد کاوه جنوب صادرکننده 
فوالد شد

مدیرعامل.شرکت.فوالد.کاوه.جنوب.کیش.به.تالش.این.

شــرکت.براي.حضور.دائمي.در.بازارهاي.صادراتي.اشاره.

کرد.و.اظهار.داشت:.به.منظور.تحقق.اقتصاد.مقاومتي.تنها.

دو.ماه.پس.از.تولید.مستمر.شمش،.موفق.شدیم..با.ارسال.

محموله.۲0.هزار.تني.محصول.شمش.بیلت.با.استاندارد.BS4446،.نخستین.تجربه.
صادراتي.خود.را.به.مقصد.اردن.رقم.بزنیم.

بـه.گـزارش.اخبار.فـوالد،.علی.دهاقین.با.اشـاره.بـه..افزایش.پیشـنهادهاي.خرید.از.

شـمال.آفریقـا،.ترکیه.و.کشـورهاي.حـوزه.خلیج.فـارس.تصریح.کرد:.شـرکت.هاي.

فـوالدي.تمایـل.دارنـد.کـه.صـادرات.خـود.را.بـه.صـورت.FOB.انجـام.بدهنـد،.اما.

نخسـتین.قرارداد.صادراتي.این.شـرکت.به.صورت.قرارداد.C&F.منعقد.شـده.و.در.

مقصـد.تحویـل.خریـدار.خواهـد.شـد.که.قابل.توجـه.اسـت..وي.با.بیـان.اینکه.تمام.

مراحـل.حمـل.از.کارخانـه.و.تحویـل.تا.عرشـه.کشـتي.از.سـوي.کارکنـان.بازرگاني.

فـوالد.کاوه.انجام.شـده.اسـت،.از.رویکرد.جدید.فروش.شـرکت.نیز.خبـرداد.و.گفت:.

در.گذشـته.محصـوالت.بعضـا.به.صـورت.تحویـل.درب.کارخانه.یا.به.صـورت.ریالي.

.C&F.و.FOB.انجـام.مـي.شـد.کـه.با.رویکـرد.جدیـد،.اقـالم.صادراتي.بـه.صـورت
بـه.فـروش.مي.رسـد.کـه.عایدي.بیشـتري.براي.شـرکت.به.همـراه.خواهد.داشـت.

علیزاد شهیر تشریح کرد:
جزئیات حضور میتال در فوالد بناب
مدیرعامل.مجتمع.فوالد.صنعت.بناب.درخصوص.موضوع.
مشارکت.گروه.مالي.گردشگري.با.گروه.میتال.گفت:.گروه.
میتال.به.عنوان.بزرگ.ترین.تولیدکننده.بخش.خصوصي.
فوالد.جهان،.طي.قراردادي.با.گروه.مالي.گردشــگري.در.
لندن،.مدیریت.تامین.مواد.اولیه،.فروش،.مهندسي.تولید،.برنامه.ریزي.و.سامانه.مالي.و.
اداري.مجتمع.فوالد.صنعت.بناب.را.به.مدت.پنج.سال.عهده.دار.شد..به.گزارش.اخبار.
فوالد،.بابک.علیزاد.شهیر.در.خصوص.هدف.اصلی.این.قرارداد.اظهار.داشت:.این.قرارداد.
با.محوریت.انتقال.دانش.فني.و.تکنولوژي.روز.جهان.در.این.صنعت.و.با.هدف.اصالح.
ســاختار.نیروي.انساني.و.خطوط.تولید.و.دسترسي.به.بازارهاي.منطقه.اي.و.جهاني.با.
اتصال.به.شــبکه.بازاریابي.بین.المللي.گروه.میتال.منعقد.شد..وی.درباره.اینکه.انتقال.
تکنولوژي.با.کاهش.نیروهاي.انساني.مجتمع.همراه.خواهد.بود،.تصریح.کرد:.خطوط.
تولید.این.مجتمــع.در.زمان.خرید.با.تکنولوژي.روز.دنیا.مطابــق.نبود.و.این.قرارداد.
بهترین.فرصت.براي.ارتقای.تکنولوژي.است،.اما.این.به.آن.معنا.نیست.که.مي.خواهیم.
خطوط.تولید.مجتمع.را.با.تغییر.اساسي.به.صورت.تمام.اتوماتیک.و.بدون.نیروي.انساني.
فعــال.کنیم.و.هدف.اصلي،.بهبود.تکنولوژي.بــراي.افزایش.بهره.وري.و.افزایش.تولید.
اســت..مدیر.عامل.مجتمع.فوالد.صنعت.بناب.درخصوص.آینده.این.مجتمع.گفت:.با.
اصالح.ساختار،.حذف.کارهاي.موازي.و.سبک.سازي.سازمان.این.مجتمع.در.دو.تا.سه.
سال.آینده.به.ظرفیت.اسمي.مي.رسد.و.با.سرشکن.شدن.هزینه.ها،.سوددهي.را.تجربه.
مي.کند..وي.افزود:.در.طرح.هاي.توســعه.اي.مجتمع،.کارخانه.هاي.آهک.و.فروسیلیس.
فعال.مي.شوند.و.مجتمع.گسترش.فوالد.شهریار.با.ظرفیت.تولید.یک.میلیون.تن.مقاطع.

سنگین.نوردي.و.یک.میلیون.و.۲00.هزار.تن.ذوب.قوس.الکتریکي.نیز.در.برنامه.هاي.
این.مجتمع.راه.اندازي.مي.شود.

شرکت اتویونکر آلمان همایش 
ریخته گری برگزار می کند

به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.شرکت.اتویونکر.آلمان.در.

نظر.دارد.تا.همایشــی.تحت.عنوان.ریخته.گری،.فلزات.

فوالدی،.آهنی.و.غیر.آهنی.برگزار.کند..علی.شارعی،.مدیر.

شــرکت.اتویونکر.آلمان.در.آسیا.با.اعالم.این.خبر.گفت:.

این.همایش.با.حضور.شــرکت.های.بنام.و.با.سابقه.آلمانی.هم.چون.اتویونکر،.شرکت.

HWS..،.شــرکت.INDUGA،.شرکت.SIEM،.شرکتAH،.شرکت.BCI،.شرکت.

REMIX،.شــرکت.ZM ROPCZYCC، GUSSEX،  DOREN TRUP..و.

معرفــی.کاالها.و.خدمات.آنها.همراه.خواهد.بــود..وی.هدف.از.برگزاری.این.همایش.

را.ارائــه.جدیدترین.اخبار.و.اطالعات.از.صنعت.ریخته.گری.دنیا.و.معرفی.جدیدترین.

و.مدرن.ترین.ماشــین.آالت.مرتبط.با.این.صنایع.عنــوان.کرد.و.گفت:.همچنین.قرار.

اســت.نشستی.در.رابطه.با.رفع.اشکاالت.تولیدکنندگان.ایرانی.در.زمینه.ریخته.گری.

و.آلیاژسازی.)فسفرزدایی.و.گوگردزدایی(.و.تبادل.اطالعات.فنی.در.زمینه.ریخته.گری.

پیوسته،.توسط.متخصصان.متالورژی.شرکت.های.آلمانی.حاضر.در.همایش.برگزار.شود..

به.گزارش.خبرنگار.چیالن،.این.همایش.از.۲1.تا.۲۳.اردیبهشــت.ماه.در.محل.مرکز.

همایش.های.بین.المللی.رایزن.برگزار.خواهد.شــد.واطالعات.بیشــتر.از.طریق.پست.
الکترونیکی..ali.scharei@visyatec.de.قابل.دریافت.می.باشد.

مجتمع فوالد ازنا هنوز زیرساخت ندارد
14سال بدون آب و برق و گاز

1۴.ســال.از.زمان.دریافت.جواز.تاسیس.مجتمع.فوالد.و.

ذوب.آهــن.ازنا..می.گــذرد.و.این.طرح.هنوز.آب.و.برق.و.
گاز.ندارد.

به.گرارش.اخبار.فوالد،..مجــوز.اولیه.کارخانه.فوالد.ازنا.

ســال.81.صادر.و.فعالیت.رســمی.برای.احداث.این.کارخانه.از.سال.85.آغازشده.اما.

تاکنون.این.پروژه.با.وجود.اعطای.تسهیالت.و.پیگیری.های.مختلف.به.ایستگاه.افتتاح.

نرسیده.است..سید.مهدی.نبیان.مدیرعامل.این.مجتمع،.ایجاد.نشدن.زیرساخت.های.

الزم.توسط.دستگاه.های.اجرایی.استان.لرستان.را.از.اصلی.ترین.موانع.بهره.برداری.آن.

دانست.و.گفت:.در.این.راستا.می.طلبد.که.دستگاه.های.اجرایی.استان.اقدامات.جدی.تری.

در.این.رابطه.داشــته.باشــند..به.گفته.وی.مجتمع.فوالد.و.ذوب.آهن.ازنا.قرار.است.با.

ظرفیت.تولید.ساالنه.یک.میلیون.و.۲00.هزار.تن.ورق.در.فاز.اول.و.700.هزار.تن.فوالد.

خام.در.فاز.دوم.وارد.چرخه.فعالیت.شود..این.پروژه.صنعتی.ازآن.جهت.برای.لرستان.و.

لرستانی.ها.ارزشمند.است.که.بهره.برداری.از.آن.می.تواند.به.طور.مستقیم.هزار.و.۲00.

شغل.در.این.استان..ایجاد.کرده.و.به.طور.غیرمستقیم.برای.نزدیک.به.17.هزار.نفر.نان.آور.

باشد..از.سوی.دیگر.در.صورت.بهره.برداری.کامل.می.تواند.از.خروج.ساالنه.800.میلیون.
دالر.ارز.از.کشور.جلوگیری.نماید.

خبر داخلی
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قیمت هاي جهاني

 شماره 9۴  نیمه دوم فروردین  ماه  139۵ 

 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

مشخصاتمحصول

میانگین 
قیمت در هفته 

منتهی به9 
ژانویه2016

میانگین قیمت 
در هفته منتهی 

به
10ژانویه

میانگین قیمت 
در هفته منتهی 

به
16ژانویه

میانگین قیمت 
در هفته منتهی 

به
24ژانویه

میانگین 
قیمت در هفته 

منتهی به
31ژانویه

میانگین قیمت 
در هفته منتهی 

به
14فوریه

میانگین 
قیمت در 

هفته منتهی 
به

21فوریه

میانگین قیمت 
در هفته منتهی 

به
29فوریه2016

میانگین قیمت 
در هفته منتهی 

به
7مارس 2016

میانگین قیمت 
در هفته منتهی 

به
3آوریل2016

میانگین قیمت 
در هفته منتهی 

به
10آوریل2016

میانگین قیمت 
در هفته منتهی 

به
16آوریل2016
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قیمت های داخلی

بورس کاال

 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران 
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 تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 

 ناودانی نبشی میلگرد آجدار میلگرد ساده ورق سیاه ورق روغنی

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

 شماره 9۴  نیمه دوم فروردین  ماه  139۵ 

هفته چهارم فروردینهفته سوم فروردینسایز

0.420,50021,000

0.520,00021,500

0.620,40021,500

0.719,70020,500

0.819,70020,500

0.919,70020,500

119,70020,500

1.2519,50020,500

1.519,50020,500

219,50020,500

2.520,00021,000

هفته چهارم فروردینهفته سوم فروردینسایز

216,60018,000

3******

416,750***

517,050***

616,70016,800

816,80016,900

1016,17016,500

1216,05016,450

1516,10016,500

2014,80015,000

2514,500***

هفته چهارم فروردینهفته سوم فروردینسایز

6.515,90016,300

8******

1013,750***

1217,250***

1417,250***

هفته چهارم فروردینهفته سوم فروردینسایز

316,40017,500

416,40017,500

516,40017,500

616,40017,500

816,40017,500

1016,40017,500

12***17,500

15***27,200

هفته چهارم فروردینهفته سوم فروردینسایز

6******

816,50017,800

1016,50017,800

1216,50017,800

1416,50017,800

1616,50017,800

18***24,000

20***24,000

22***24,000

هفته چهارم فروردینهفته سوم فروردینسایز

814,90016,500

1014,20015,700

1214,20015,700

1413,95015,500

1613,95015,500

1814,10015,500

2013,95015,500

2214,10015,500

2513,95015,500

2813,95015,500

3014,00015,300

3214,30015,300

رونــد تغییرات هفتگی 
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

نام کاالتولید کننده
حجم 
معامله 

)تن(

قیمت پایانی 
میانگین 

موزون )ریال(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

18,۴5۴1۴,1001۳95/01/161۳95/0۲/۳1ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

10,7۲81۴,۳501۳95/01/161۳95/0۲/۳1ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

۴,59017,5001۳95/01/161۳95/0۳/۳1ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

1,۳6819,75۲1۳95/01/161۳95/0۳/۳1ورق.گالوانیزه.Gفوالد.مبارکه.اصفهان

۴۳0۲6,۳001۳95/01/161۳95/0۳/۳1ورق.قلع.اندودفوالد.مبارکه.اصفهان

59,1951۴,1001۳95/01/۲۳1۳95/0۲/۳1ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

17,7۴71۴,۳501۳95/01/۲۳1۳95/0۲/۳1ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

11,78717,5001۳95/01/۲۳1۳95/0۳/۳1ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

6,11619,75۲1۳95/01/۲۳1۳95/0۳/۳1ورق.گالوانیزه.Gفوالد.مبارکه.اصفهان

۲,510۲6,۳001۳95/01/۲۳1۳95/0۳/۳1ورق.قلع.اندودفوالد.مبارکه.اصفهان

۲761۲,8001۳95/01/۲11۳95/01/۲۴سبد.میلگرد.مخلوطذوب.آهن.اصفهان

نام کاالتولید کننده
حجم 
معامله 

)تن(

قیمت پایانی 
میانگین 

موزون )ریال(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

۲۲1۴,5001۳95/01/۲11۳95/01/۲6تیرآهن.1۴ذوب.آهن.اصفهان

۴۴1۴,0001۳95/01/۲11۳95/01/۲6تیرآهن.1۲ذوب.آهن.اصفهان

5,0001۴,0001۳95/01/۲11۳95/0۳/۳1تیرآهن.1۴و16ذوب.آهن.اصفهان

۲۲1۴,5001۳95/01/۲۲1۳95/01/۲6تیرآهن.1۴ذوب.آهن.اصفهان

10015,5001۳95/01/۲۳1۳95/01/۲8سبد.میلگرد.و.تیرآهنذوب.آهن.اصفهان

1۴01۳,6881۳95/01/۲51۳95/0۲/15سبد.میلگرد.A۳-۲0,۲5ذوب.آهن.اصفهان

661۴,18۲1۳95/01/۲51۳95/01/۳0نبشی10ذوب.آهن.اصفهان

1101۴,1191۳95/01/۲51۳95/01/۳0تیرآهن.1۲ذوب.آهن.اصفهان

10,0001۲,۳۴51۳95/01/۲51۳95/0۲/۳1شمش.بلوم.)5SP)150*150فوالد.خوزستان

9001۲,۴5۳1۳95/01/171۳95/01/۲۳سبد.میلگرد.۲8تاA۳-1۴مجتمع.فوالد.خراسان

1,1001۳,8111۳95/01/۲81۳95/01/۳1ورق.گرمنورد.و.تولید.قطعات.فوالدی


