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بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 1

سخن اول
تکمیل زنجیره تولید

 در راس استراتژی های وزارتخانه است
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منتخب 
خبرهای 
بازار فوالد 
ایران و جهان

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران عصر 
روز دوشنبه 31 خردادماه سال جاری در هتل همای تهران برگزار 

شد. 
فضای.مجمع.عمومی.امسال.انجمن.به.دلیل.اتمام.دوره.پنجم.هیئت.مدیره،.
کامال.تحت.تاثیر.انتخابات.دوره.ششم.آن.قرار.گرفته.بود.و.بقیه.دستور.جلسه.
مجمع.از.جمله.گزارش.عملکرد.و.گزارش.حسابرس.در.سایه.این.انتخابات.
مهم،.حاشیه.ای.دیده.می.شد..از.منظر.مشارکت.اعضای.انجمن.نیز.همان.
طور.که.پیش.بینی.می.شد،.مشارکت.موثری.صورت.پذیرفت.و.مجمع.عمومی.
انجمن.با.استقبال.بیش.از.80.درصد.شرکت.های.فوالدی.عضو.مواجه.شد.و.
از.103.عضو.دارای.حق.رای،.83.نفر.حضور.داشتند.و.رای.خود.را.به.صندوق.
ریختند..البته.به.دلیل.مقررات.اتاق.بازرگانی،.صنایع،.معادن.و.کشاورزی.و.
همچنین.مفاد.اساسنامه.انجمن.تعدادی.از.اعضای.حاضر.در.جلسه.مجمع.
نیز.نتوانستند.برگه.رای.دریافت.کنند.که.عموما.به.دلیل.تعلیق.عضویت.آنها.
در.اثر.پرداخت.نکردن.حق.عضویت.مربوطه.بود.یا.اتمام.اعتبار.کارت.بازرگانی.

این.شرکت.ها..
مجمع.عمومی.انجمن.در.ساعت.17.با.یک.ساعت.تاخیر.نسبت.به.زمان.اعالم.
شده.در.دعوت.نامه.و.با.به.حد.نصاب.رسیدن.تعداد.اعضا،.با.تالوت.آیاتی.
چند.از.کالم.اهلل.مجید.و.سرود.مقدس.جمهوری.اسالمی.ایران.آغاز.شد..
در.این.مراسم.پس.از.تصویب.صورت.های.مالی.و.گزارش.بازرس.و.هیئت.
مدیره،.روزنامه.دنیای.اقتصاد.به.عنوان.روزنامه.کثیراالنتشار.انجمن.انتخاب.
شد..همچنین.با.رای.اعضای.انجمن،.آقای.احمد.دنیانور.با.49.رای.به.عنوان.
بازرس.اصلی.و.خلیل.خلیلی.با.23.رای.به.عنوان.بازرس.علی.البدل.انجمن.

تولیدکنندگان.فوالد.انتخاب.شدند.
دستور.جلسه.پایانی.مجمع.عمومی.سال.95.انجمن.هم.انتخابات.هیئت.مدیره.
بود..انتخابات.این.دوره.بر.اساس.اساسنامه.جدید.انجمن.برگزار.شد.و.تفاوت.
ساختاری.با.دوره.های.پیشین.داشت.به.طوری.که.بر.خالف.دوره.های.پیشین،.
این.بار.اعضای.هیئت.مدیره.در.رسته.های.مختلف.کاندیدا.و.سپس.انتخاب.
می.شدند..در.انتخابات.دوره.ششم.هیئت.مدیره.انجمن.20.نفر.از.رسته.های.
5.گانه.ذوب.و.ریخته.گری،.نورد.مقاطع.طویل،.نورد.مقاطع.تخت،.واحدهای.
تولیدکننده.گندله.و.آهن.اسفنجی.و.شرکت.های.بزرگ.اعالم.کاندیداتوری.
کردند.و.هر.کدام.در.2.دقیقه.به.معرفی.خود.و.شرکت.تحت.مسئولیت.شان.
پرداختند..بر.اساس.اساسنامه.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.تعداد.افرادی.که.

از.هر.رسته.به.هیئت.مدیره.راه.می.یابند.به.صورت.جدول.روبرو.می.باشد:

نگاهی به آمارهای واردات و صادرات کشور نشان می دهد که طی 
8 ســال منتهی به سال 92،  بالغ بر ۱۰۰ میلیون تن سنگ آهن با 
ارزش بیش از ۵ میلیارد دالر از کشور صادر شده در حالی که درهمین 
فاصلــه زمانی با واردات ۳۰ میلیارد دالری فــوالد مواجه بوده ایم! 
درواقع به دلیل عدم تکمیل متوازن زنجیره فوالد و سیاست گذاری 
های نامناسب در این زمینه، خام فروشی اتفاق افتاده که از ابتدای کار 
دولت یازدهم، تکمیل زنجیره تولید در بخش معدن و صنایع معدنی 
در راس استراتژی های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و 

با جدیت دنبال شده است.
با تکمیل زنجیره تولید می بایست به یک ثبات نسبی برسیم تا نیازی 
به صادرات مواد خام معدنی نداشته باشیم.عالوه بر این می بایست 
فرآوری مواد معدنی را افزایــش دهیم چرا که وقتی مواد معدنی از 
معدن استخراج می شود به طور معمول ارزشی ندارد و یا کم ارزش 
است  و هرچقدر زنجیره تولید مواد معدنی کامل تر شود در آن صورت 

ارزش افزوده بیشتری دربخش معدن رخ می دهد.
ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت تکمیل زنجیره تولید را از فوالد 
در ســال 92 شروع کردیم و در انتهای سال جاری با یاری خدا و به 
بهره برداری رسیدن طرح های تولید گندله و آهن اسفنجی تا حدود 
زیادی زنجیره تولید فوالد تکمیل و متوازن خواهد شد؛ هر چند که 
ممکن است هنوز هم کاستی هایی در برخی حلقه های این زنجیره 
وجود داشته باشد. در همین راستا قصد داریم تجربه تکمیل زنجیره 
فوالد را به سایر مواد معدنی تعمیم دهیم چرا که این استراتژی یکی 
از راهبردهای اصلی برای اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی در 
بخش معدن و صنایع معدنی اســت و باعث می شــود صادرات ما 
روز به روز پر ارزش تر شــده و به جای صادرات سنگ آهن خام به 
صادرات فوالد سوق پیدا کنیم. اتفاقی که در همین دوماهه ابتدای 
سال جاری نیز افتاده و صادرات کنسانتره جای صادرات سنگ آهن 

را گرفته است.

تعداد عضو از اعضای هیئت مدیرهنام رسته
واحدهای بزرگ واحدهای بزرگ

 )دارای ظرفیت تولید فوالد خام بیش از یک میلیون تن(

نورد مقاطع طویل

ذوب و ریخته گری

نورد مقاطع تخت

گندله و آهن اسفنجی

2

2

1

1

1

بر.این.اساس.و.پس.از.شمارش.آرای.انتخابات.فوالدی.های.کشور.نتایج.زیر.حاصل.

شد.و.7.نفر.اعضای.جدید.هیئت.مدیره.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.انتخاب.شدند:...........

عضو علی البدلعضو/ اعضای اصلینام رسته

شرکت های بزرگ

نورد مقاطع طویل

بهرام سبحانی

محمود اسالمیان
حسن مطهری

احمد خوروش

حمیدرضاطاهری زاده
تقی بهرامی نوشهر

مجتبی حاجی شفیعیبهادر احرامیانذوب و ریخته گری

حمید قانونیسید رضا شهرستانینورد مقاطع تخت

امیرمسعود هراتیانسید حسین احمدیگندله و آهن اسفنجی

پس.از.برگزاری.انتخاب.و.شمارش.آرا،.فضای.حاکم.بر.مجمع.به.سمت.تبریک.و.روبوسی.

رفت.و.اعضای.انجمن.به.سمت.اعضای.منتخب.هیئت.مدیره.می.رفتند.و.ضمن.روبوسی.

و.تبریک،.برای.آنها.آرزوی.موفقیت.می کردند..چهار.عضو.باقی مانده.از.دوره.پنجم.نیز.با.
صمیمیت.خاصی.به.یکدیگر.تبریک.می گفتند.

پس.از.جلسه.مجمع.عمومی،.مراسم.افطاری.انجمن.با.حضور.مدیران.شرکت های.عضو،.

مسئولین.دولتی.و.نمایندگان.مجلس،.اعضای.هیئت.مدیره.سایر.تشکل های.مرتبط.و.

مدیران.بانک های.دولتی.و.خصوصی.در.فضایی.معنوی.برگزار.شد.و.میهمانان.پس.از.
افطار.و.صرف.شام.مورد.بدرقه.اعضای.هیئت.مدیره.و.دبیر.انجمن.قرار.گرفتند..

     سایت چیالن آنالین                مرجع تحلیلی فوالد و صنایع معدنی
 w w w . c h i l a n o n l i n e . c o m   

گزارش بولتن اخبار فوالد از انتخابات                                                     
ششمین دوره هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد:

هیئت مدیره انجمن با ساختار جدید آغاز به کار کرد

گندله و آهن اسفنجینورد مقاطع تختذوب و ریخته گرینورد مقاطع طویل      شرکت های بزرگ
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تثبیت ظرفیت تولید در             
فوالد هرمزگان

امیرحســین.نادری،.معاون.اقتصادی.و.مالی.شرکت.فوالد.

مبارکه.اصفهان.در.جلســه.مجمع.عمومی.عادی.سالیانه.

فوالد.هرمزگان.با.اشاره.به.مزیت.های.تولید.در.این.شرکت.

اظهار.داشــت:.شــرکت.فوالد.هرمزگان.با.برخورداري.از.

موقعیت.جغرافیایي.مناســب.در.تولید.و.صادرات.فوالد،.از.

مزیت.هاي.متعددي.برخوردار.است.که.دسترسي.آسان.به.بازارهاي.منطقه.اي.و.جهاني.از.
جمله.مهم.ترین.مزایاي.این.شرکت.است.

وی.با.اشاره.به.برنامه.تولید.سال.جاری.فوالد.هرمزگان.تصریح.کرد:.بازار.مصرف.فوالد.در.

منطقه.و.کشورهاي.حاشیه.خلیج.فارس.همچنان.رونق.دارد.و.با.وجود.این.روند.رکودی.

بازار.داخل،.فوالد.هرمزگان.موفق.به.تثبیت.ظرفیت.شد.و.این.امکان.نیز.وجود.دارد.که.در.

سایر.محصوالت.با.ارزش.افزوده.باالتر.نیز.تولیدات.بیشتري.داشته.باشد.که.خوشبختانه.در.
برنامه.سال.95.به.آن.پرداخته.شده.است.

ظرفیــت تولید شــمش ذوب آهن اصفهان     
3/6 میلیون تن می شود

با.در.مدار.قرار.گرفتن.ایســتگاه.ریخته.گری.شماره.پنج.

فوالدسازی.ذوب.آهن.اصفهان،.ظرفیت.اسمي.تولید.شمش.
در.این.شرکت.به.3.میلیون.و.600.هزار.تن.می.رسد.

به.گزارش.بولتن.اخبار.فــوالد،.مدیر.پروژه.هاي.تکمیلي.

توازن.ذوبآهن.اصفهان.با.تاکید.بر.اهمیت.این.پروژه.اظهار.

داشــت:..در.این.طرح.که.از.بهار.91.شروع.شده.حدود.12.

میلیون.دالر.صــورت.ارزي.و.50.میلیارد.تومان.به.صورت.

ریالي.ســرمایه.گذاری.شده.است..جالل.آقابابا.هدف.از.اجرای.این.پروژه.را.جذب.کامل.

چدن.تولیدي.در.کوره.بلند.های.ذوب.آهن.عنوان.کرد.و.افزود:.پیمانکاران.این.پروژه.شامل.

شرکت.دانیلي.ایتالیا.به.عنوان.پیمانکار.خارجي.و.شرکت.هاي.تارا.طرح.،.فوالد.تکنیک،.

انرژي.گستر.نصیر.،.کنترل.ولت،.تامکار،.ماشین.سازي.اصفهان،.ارس.فوالد.و.....به.عنوان.
پیمانکاران.داخلي.هستند.که.در.اجرای.این.پروژه.ایفای.نقش.کردند.

کاهش نرخ سود بانکی رونق بازار 
فوالد را در پی خواهد داشت

 90 درصد پیشــرفت در احداث فاز اول کارخانه 
فوالد دزفول 

کاهش.ساخت.و.ساز.مسکن.در.سال.94.به.طور.مستقیم.بر.

بسیاری.از.صنایع.ازجمله.آهن.و.فوالد.تاثیر.داشته.است..به.

گــزارش.بولتن.اخبار.فوالد.به.نقل.از.پانا،.محمد.آزاد،.رئیس.

اتحادیه.صنف.آهن.و.فوالد.با.بیان.این.مطلب.گفت:.60.درصد.

از.فروش.آهن.و.فوالد.ســاختمانی.در.کشور.به.دلیل.رکود.بازار.مسکن.کاهش.یافته.اما.با.

کاهش.نرخ.سود.بانکی.می.توان.شاهد.رونق.بخش.مسکن.و.بعد.از.آن.فوالد.در.نیمه.دوم.

سال.جاری.بود..وی.افزود:.براساس.آمار.شهرداری.صدور.پروانه.های.ساخت.در.سال.گذشته.

58.درصد.افت.داشته.و.این.رکود.در.سال.جاری.نیز.ادامه.یافته.و.اتفاق.خاصی.در.بازار.تولید.

و.فروش.مســکن.رخ.نداده.است.و.در.ادامه.سال.نیز.خروج.از.رکود.بخش.مسکن.منوط.به.

سیاست.های.دولت.در.این.بخش.است..وی.به.محدودیت.های.بودجه.ای.کشور.اشاره.کرد.

و.اظهار.داشت:.با.توجه.به.این.شرایط.امسال.نیز.نظیر.سال.قبل.باید.شاهد.هدایت.بودجه.

عمرانی.طرح.ها.به.بخش.بودجه.های.جاری.بود.که.این.امر.بر.رونق.صنایع.وابسته.به.مسکن.
تاثیرگذار.خواهد.بود.

ظرفیــت زنجیــره تولید فــوالد تا ســال 96 به                             
150 میلیون تن می رسد

معاون.طرح.و.برنامه.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.پیش.بینی.کرد.تا.پایان.سال.96.تعداد.

کل.واحدهای.بهره.برداری.شــده.در.تکمیل.زنجیره.فوالد،.
126.واحد.با.ظرفیت.150.میلیون.تن.باشد.

.به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد.به.نقل.از.شاتا،.حسین.ابویی.

مهریزی.گفت:.در.بحث.زنجیره.فوالد.در.کشور.حمایت.های.

خوبی.از.سرمایه.گذاران.صورت.گرفته.و.بر.طبق.سند.برنامه.

راهبردی.وزارت.برای.سال.1404،.باید.بتوانیم.55.میلیون.

تن.شمش.فوالدی.با.در.نظر.گرفتن.زنجیره.ارزش.به.طور.

متوازن.و.نسبی.تولید.کنیم..به.گفته.معاون.طرح.و.برنامه.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت،.

ظرفیت.تولید.گندله.تا.ســال.96.به.41.9.میلیون.تن،.آهن.اسفنجی.به.32.میلیون.تن.و.

شمش.به.25.2.میلیون.تن.خواهد.رسید.که.تا.پایان.امسال.نیز.26.واحد.به.ظرفیت.19.3.
میلیون.تن.در.این.زنجیره.تکمیل.و.به.بهره.برداری.می.رسند...

تعدیل مثبت 565 درصدی در فوالد خوزستان
شرکت.فوالد.خوزستان.در.گزارش.حسابرسی.نشده.سه.ماهه.خود،.سود.هر.سهم.
برای.ســال.مالی.منتهی.به.30.اسفند.95.را.با.تعدیل.
مثبت.565.درصدی.153.ریال.اعالم.کرد..این.شرکت.
در.گزارش.هــای.قبلی.خود.پیش.بینــی.درآمد.هر.
ســهم.را.23.ریال.اعالم.کرده.بود..گفتنی.است.فوالد.
خوزستان.در.سه.ماهه.اول.امسال.29.درصد.از.این.رقم.

سود.یعنی.حدود.45.ریال.را.پوشش.داده.است.

سیما فوالد با سرمایه گذاری 70 
میلیارد تومانی تاسیس شد

هــدف.از.راه.اندازی.کارخانه.ســیما.فوالد.جهان.در.

استان.کرمانشاه.محرومیت.زدایی.و.ایجاد.اشتغال.در.
منطقه.است..

به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.مهندس.کسری.ذوالفقاری.مدیرعامل.شرکت.سیما.

فوالد.جهان.در.گفت.و.گو.با.چیالن.با.بیان.این.مطلب.گفت:.ظرفیت.اســمی.این.

کارخانه.که.تماما.بومی.سازی.شده.از.سوی.یک.شرکت.داخلی.تحت.عنوان.جهان.

صنعت.کرمانشاه.است،.سالیانه.200.هزار.تن.میلگرد.می.باشد..مدیرعامل.شرکت.

ســیما.فوالد.جهان.ادامه.داد:.این.کارخانه.با.ســرمایه.گذاری.بالغ.بر.70.میلیارد.

تومان.موفق.به.اخذ.پروانه.در.هفته.گذشته.شد.و.همزمان.با.سفر.رئیس.جمهور.به.

کرمانشاه.در.هفته.های.آتی.افتتاح.رسمی.خواهد.شد..ذوالفقاری.با.بیان.این.نکته.

که.اســتان.کرمانشاه.یکی.از.استان.هایی.است.که.باالترین.نرخ.بیکاری.را.در.بین.

استان.های.کشور.دارد.تصریح.کرد:.راه.اندازی.این.واحد.موجب.اشتغال.200.نفر.به.
صورت.مستقیم.و.حدود.هزار.نفر.به.صورت.غیر.مستقیم.خواهد.شد.

مدیرعامل مجتمع سنگان:
برنامه ای برای صادرات ســنگ 

آهن دانه بندی نداریم
مجتمع.سنگ.آهن.سنگان.هیچ.گونه.برنامه.ای.برای.صادرات.
سنگ.آهن.دانه.بندی.ندارد.چون.نگاه.به.ذخایر.سنگان.نگاه.

استراتژیک.است.

به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.علی.صدیقی.فر.مدیرعامل.مجتمع.سنگ.آهن.سنگان.با.بیان.

این.مطلب.گفت:.معتقدیم.خام.فروشی.در.شرایط.فعلی.هدر.رفت.منابع.و.سرمایه.های.ملی.

را.به.همراه.دارد..وی.افزود:.نگاه.سازمان.ایمیدرو.و.مجتمع.سنگان.به.معادن.این.منطقه.و.

ذخایر.ارزشمند.آن،.استراتژیک.است.و.به.همین.دلیل.بهره.برداری.از.آن.در.زمان.و.مقطع.
مناسب.25.تا.30.ساله.در.کنار.کارخانه.های.کنسانتره.منطقی.است.

صرفه جویی ۲00 میلیارد ریالی در فوالد مبارکه
با.افزایش.بازیابی.اکســید.آهن.در.سرباره.کوره.های.
قوس.الکتریکی.بالغ.بر.20.میلیارد.تومان.در.هر.سال.

صرفه.جویی.اقتصادی.محقق.شد.

به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.رئیس.کوره.های.قوس.

الکتریکی.فوالد.مبارکه.اظهار.کرد:.در.فرآیند.کوره.های.

قوس.الکتریکی)برخالف.کوره.های.بلند(.به.دلیل.دمش.

اکسیژن.و.اتمسفر.اکسیدی.کوره.های.قوس.الکتریکی،.همواره.مقداری.اکسید.آهن.

در.ســرباره.وجود.دارد..وی.افزود:.این.مقدار.معموالً.حدود.30.درصد.است.که.در.
کوره.هایی.که.دمش.بیشتر.اکسیژن.انجام....می.دهند.بیشتر.نیز.می.شود.

غالمرضا.سلیمی.بیان.داشت:.به.منظور.اهداف.شرکت.فوالد.مبارکه.و.افزایش.بهره.

دهی.فلزی،.از.طریق.پروژه.TQ،.اصالح.فرآیند.و.شــارژ.بیشتر.مواد.کربنی،.مقدار.

اکســید.آهن.موجود.در.سرباره.در.ماه.های.اخیر.حدود.2.در.صد.کاهش.پیدا.کرد.
و.از.هدر.رفتن.بیش.از.750.کیلوگرم.فوالد.در.هر.ذوب.جلوگیری.به.عمل.آمد.
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دکترسبحانی،. � آقایان. جنابان. سالم.. فوالد(:  و  آهن  فروشندگان  کشوری  )اتحادیه  آزاد   
دکتراسالمیان،..مهندس.خوروش،.مهندس.طاهری.زاده،.مهندس.احرامیان،.مهندس.شهرستانی،.
مهندس.احمدی؛.منتخبین.ارجمند.وگرامی.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد،.حسن.انتخاب.شما.عزیزان.
را.به.جامعه.صنعتی.فوالد.کشور.تبریک.وتهنیت.میگویم.و.ازخداوند.منان.طلب.موفقیت.شما.خوبان.را.
جهت.ارتقاءتولید،.ممانعت.از.خام.فروشی،.رفع.نیاز.داخلی،.رونق.بازار.و.اقتصاد.که.در.راستای.اقتصاد.

مقاومتی.توأم.با.اقدام.جدی.و.عمل.به.رهنمودهای.رهبراندیشمند.انقالب.اسالمی.را.دارم.

طاهري زاده )صبا فوالد زاگرس(: با.سالم.و.عرض.ارادت.خدمت.تمامي.دوستان.و.همکاران. �
خوبمان.که.امشب.با.تشریف.فرمایي.خود.انتخابات.انجمن.تولید.کنندگان.فوالد.ایران.را.همچون.
گذشته.پر.شور.و.هیجان.نمودند.و.همچنین.سپاس.فراوان.از.تک.تک.اعضاء.که.براي.سومین.دوره.
بنده.را.براي.عضویت.هیئت.مدیره.انتخاب.نمودند...آرزوي.سالمتي.و.موفقیت.براي.هیئت.مدیره.سابق.

و.جدید.را.از.خداوند.منان.خواهانم..

تجلي زاده )فوالد خوزستان( : با.سالم.و.آرزوي.قبولي.طاعات.و.عبادات.همه.اعضا.محترم.انجمن.. �
اینجانب.به.سهم.خود.از.حضور.با.نشاط.و.حداکثري.فوالد.مردان.علي.رغم.رکود.و............بي.رونقي.
در.کسب.و.کار.تشکر.و.قدرداني.مي.کنم.و.خدا.را.شاکرم.که.یک.دوره.را.در.کنار.دوستان.کوشا.سپري.
کردم.و.همین.جا.چنانچه.کم.کاري.و.یا.تصمیم.هاي.غیر.بهینه..در.سهم.فعالیت.هاي.خودم.نسبت.
به.مسئولیتي.که.به.وکالت.از.اعضای.به.عهده.ام.بوده.انجام.داده.ام.از.همگي.حاللیت.مي.طلبم.و.از.
صمیم.قلب.اعتقاد.دارم.ترکیب.جدید.موفقیت.هاي.بیشتر.و.باالتري.را.براي.صنعت.فوالد.کشور.رقم.

خواهد.زد.

سبحاني )فوالد مبارکه اصفهان(:.از.تمام.اعضاي.محترم.انجمن.که.با.حضور.خود.و.مشارکت. �
فعال.در.انتخابات.هیئت.مدیره.رونق.بخش.مجلس.امشب.بودند.و.حسن.اعتمادي.که.به.اینجانب.
داشتند.صمیمانه.تشکر.میکنم.و.با.سپاس.از.دوستاني.که.در.دوره.قبل.در.هیات.مدیره.انجمن.در.

خدمتشان.بودیم.براي.منتخبین.جدید.نیز.آرزوي.توفیق.دارم.

جعفري طهراني )انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن(:..با.عرض.سالم.و.شب.بخیر.خدمت.جناب.آقاي.دکتر.سبحاني.و. �
کلیه.اعضاي.محترم.هیئت.مدیره.انجمن.تولید.کنندگان.فوالد،.انتخاب.شایسته.تک.تک.شما.عزیزان.را.تبریک.عرض.مي.کنم.

حنیفی )فوالد سازان جم(: با.سالم،.احتراما.انتصاب.بجا.و.شایسته.شما.عزیزان.به.عنوان.اعضا.هیات.مدیره.انجمن.تولید. �
کنندگان.فوالد،.که.بیانگر.تعهد،.کارآمدی،.لیاقت.و.شایستگی.های.برجسته.آن.برادران.گرامی.در.صحنه.های.خدمت.صادقانه.به.
این.صنعت.بزرگ.و.میهن.عزیزمان.است.تبریک.عرض.نموده،.موفقیت.و.سربلندی.شما.را.از.درگاه.خداوند.منان.مسئلت.دارم.

ممتاز )فوالد مبارکه اصفهان(: با.سالم،.اگرچه.پیش.بینی.های.قیمت.های.جهانی.برای.سنگ.آهن.و.فوالد.صعودی.نیست. �
اما.به.نظر.می.رسد.با.توجه.به.کاهش.نرخ.بهره.کم.کم.تحرک.بخش.ساخت.و.ساز.شروع.شود.و.اوضاع.بازار.داخلی.فوالد.بهتر.

خواهد.شد.

صباغ )ایمیدرو(:.گزارش.انجمن.جهانی.فوالد:.نخست.وزیر.چین.در.کنفرانس.اقتصادی.تیانچین.گفته.که.چین.نقش.فعالتری. �
در.کاهش.ظرفیت.مازاد.فوالد.بازی.خواهد.کرد..به.موازی.شورای.برنامه.ریزی.توسعه.چین،.برنامه.45.میلیون.تن.کاهش.فوالد.

در.سال.2016.را.اعالم.نمود.

نظری )ذوب بریس(:.سالم.بنده.به.عنوان.عضو.کوچکی.از.انجمن.و.به.نمایندگی.از.شرکت.ذوب.بریس.و.کارکنان.آن،. �
انتخاب.اعضای.جدید.هیات.مدیره.انجمن.را.تبریک.عرض.میکنم.و.برای.آنها.آرزو.مي.کنم.در.راه.خدمت.به.وطن.و.صنعت.

فوالد.کشور،.خداوند.یار.و.همراه.آنها.باشد.

رحیمی.زاده.)فرآیند.فوالد.پایدار(:.انتخاب.اعضاي.ارجمند.هیئت.مدیره.انجمن.موجب.مباهات.و.تعالي.صنعت.فوالد.کشور.است...�
این.انتخاب.هوشمندانه.بر.منتخبین.محترم.و.کلیه.اعضاي.معزز.،.مبارک.باد.

عبدالهی )نورد و فوالد تهران(:.با.عرض.سالم.به.اعضا.محترم.انجمن.فوالد.و.تبریک.و.آرزوی.موفقیت.به.هیات.مدیره.جدید. �
و.تشکر.از.زحمات.آقای.تجلی.زاده.امیدواریم.با.اتحاد.و.انسجام.روز.افزون.موفق.و.پیروز.باشید.

خیری )فوالد بناب(: موفقیت.هر.یک.از.عزیزان.در.راهیابی.به.جمع.اعضاء.هیات.مدیره.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.کشور.را. �
تبریک.گفته.و.موفقیت.همه.تالشگران.عرصه.فوالد.را.از.خداوند.منان.خواستارم.

 ما را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید : 
Instagram.com/chilan magazine
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به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.فرماندار.دزفول.از.پیشرفت.فیزیکی.باالی.90.درصدی.احداث.

فاز.اول.کارخانه.فوالد.دزفول.خبر.داد.و.گفت:.امیدواریم.هر.چه.سریعتر.مراحل.ساخت.این.فاز.

به.اتمام.برسد..حبیب.اهلل.آصفی.اظهار.کرد:.کارخانه.فوالد.دزفول.در.فاز.اول.خود.برای.500.

نفر.اشتغالزایی.دارد..بنابراین.با.بهره.برداری.و.افتتاح.کارخانه.فوالد.دزفول،.شاهد.اشتغال.زایی.

مناسبی.برای.جوانان.این.شهرستان.خواهیم.بود.و.همچنین.نیاز.کشور.و.استان.در.این.زمینه.

مرتفع.خواهد.شد..وی.افزود:.فاز.اول.این.کارخانه.با.ظرفیت.تولید.500.هزار.تن.فوالد.در.سال.

احداث.شده.است.که.با.افتتاح.2.فاز.دیگر.این.کارخانه.در.پایان.سال.آینده،.شاهد.تولید.بیش.
از.1.5.میلیون.تن.فوالد.خواهیم.بود.که.نیاز.منطقه.و.کشور.را.در.این.زمینه.رفع.می.کند..

.
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 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

داخلی
خبرگزاری فارس:.آیا.اجازه.صادرات.برق.به.شرکت.ترکیه.ای.یونیت..اینترنشنال.داده. �

شد؟./.قانون.استفاده.حداکثری.از.توان.داخلی.چه.شد؟
ایرنا:.محسن.صالحی.نیا،.معاون.امورصنایع.وزیرصنعت،.معدن.وتجارت:.نخستین. �

محصول.مشارکت.جدید.ایران.خودرو.و.پژو.اسفندماه.وارد.بازار.می.شود
ایرنا:.مدیرعامل..بورس.کاالی.ایران:.با.تعلیق.فعالیت.آن.دسته.از.شرکت.های. �

معاف.از.مالیات.برارزش.افزوده.که.مدارک.شان.مشکل.داشت،.آرامش.به.بازار.فروش.
محصوالت.پتروشیمی.باز.می.گردد

ایسنا: از.سرگیری.سفرهای.شرکت.کشتیرانی.هند.به.ایران.پس.از.4.سال �
تسنیم:.دولت.درالیحه.اصالح.قانون.بودجه.95.خواهان.اصالح.بندهایی.از.بودجه. �

برای.پرداخت.بدهی.پیمانکاران.طرح.های.عمرانی.ازطریق.اعتبارات.بانکی.شد
روزنامه آرمان:.300.میلیارد.تومان.اوراق.رهنی.مسکن.به.منظور.خروج.از.رکود.این. �

صنعت.در.کسری.ازثانیه.به.فروش.رسید
ایلنا:.ایران.فهرست.فعاالن.مجاز.اقتصادی.را.به.گمرک.روسیه.ارسال.کرد �
کرباسیان:.انتشار.اوراق.مشارکت.طرح.های.معدنی/400میلیارد.اوراق.در.راه.است �
نوبخت:.پیمانکاران.بدهکار.بانکی.تحت.تعقیب.هستند �
مهر:.رونمایی.از.ویرایش.دوم.سند.راهبردی.وزارت.صنعت �
مهر:.صالحی.نیا:.معرفی.5700.تولیدکننده.به.بانک.ها �
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:.17.هزار.واحد.صنعتی.در.کشور.تعطیل. �

هستند
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:.7.میلیون.نفر.در.کشور.بیکار.هستند �
آمریکا.800میلیارد.دالر. � ایرانیان.مقیم. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت: 

سرمایه.دارند.و.از.خدا.می.خواهند.به.ایران.بیایند
تسنیم : صادرات.27.میلیون.دالری.ایران.به.آمریکا.در.5.ماهه.پس.از.برجام �
خسروتاج؛ قائم مقام بازرگانی وزیر صنایع: از.هیئت.مدیره.تمام.شرکت.ها.استعفا. �

داده.ام
خارجی
پتروماتریکس: مبادالت.وتجارت.نفت.درآسیا.به.نسبت.ضعیف.است.و.چین.حمایت. �

چندانی.نمی.کند
ایسنا:.آغاز.دور.اول.رای.گیری.برای.تعیین.نخست.وزیر.انگلیس.پس.از.خروج.بریتانیا. �

از.اتحادیه.اروپا
خبرگزاری روسی اسپوتنیک:.ریاض.درحال.تبدیل.شدن.به.اولین.قربانی.جنگ. �

نفتی.است.که.خود.به.راه.انداخته.است
خبرگزاری فارس: خروج.از.اتحادیه.اروپا.شهریه.دانشگاه.های.انگلیس.را.به.منظور. �

رفع.کسری.بودجه.افزایش.می.دهد
شینهوا : چین.باید.سرعت.افزایش.دستمزد.را.کاهش.دهد.تا.شرایط.رقابتی.را.در. �

این.کشور.حفظ.کند
نیوزنو :.نرخ.بیکاری.آمریکا.در.ماه.گذشته.میالدی.با.کاهش.روبرو.شد �
دویچه ول : صادرات.آلمان.در.ماه.می.به.طرز.قابل.توجهی.کاهش.یافت �
نیوزنو :.بحران.بانکداری.ایتالیا.می.تواند.به.دیگر.نقاط.منطقه.یورو.سرایت.پیدا.کند �

میانگین.قیمت.درهفته.مشخصاتمحصول
منتهی.به.6..ژوئن.2016

میانگین.قیمت.درهفته.
منتهی.به.12..ژوئن.2016

میانگین.قیمت.درهفته.
منتهی.به.19.ژوئن.2016

میانگین.قیمت.درهفته.
منتهی.به.26..ژوئن.2016

میانگین.قیمت.درهفته.
منتهی.به.4..ژوئن.2016

42/5-4041/5-39/539-41/538/5-3940/5-5838.درصد.وارداتی-.CFR.شمال.چینسنگ.آهن

58-55/557-55/554/5-5754/5-5556-6554.درصد.وارداتی-.CFR.شمال.چینسنگ.آهن

29/5-26/528/5-25/525/5-2824/5-2727-5226.درصد.وارداتی-.CFR.شمال.چینسنگ.آهن

195-199/5189-189194/5-194185-202190-198قراضه- صادراتی FOB دریای سیاهگندله

312305310305313شمش-صادراتی-.FOB.دریای.سیاهشمش

350-328345-335322-340330-335332-330ورق.گرم-.صادراتی.چینشمش

365-365350-385360-400375-415390-410ورق.گرم-.صادراتی.FOB.دریای.سیاهشمش

445-453/5434-483442/5-397461-490374-468ورق.گرم-.وارداتی.اروپا.CIFشمش.چدن

410-410400-435400-455425-475445-465ورق.سرد-.صادراتی.دریای.سیاهورق.گرم

385-390380-405385-399395-420389-410میلگرد-.FOB صادراتی.ترکیهورق.گرم

520/5-517509/5-529506-542/5517-552531/5-540میلگرد-.داخلی.اروپاورق.گرم

309-304295304-300304300-298میلگرد-.FOB.صادراتی.چینورق.سرد

 شــروع به کار رسمی مدیرعامل 
جدید اتوتک فنالند

تغییر.نگاه.مدیریتی.و.پویایی.بیشتر.شرکت،.موفقیت.در.

گرفتن.پروژه.های.جدید،.تکمیل.شایســته.پروژه.های.

جاری.و.توسعه.تکنولوژی.های.جدید.در.بازارهای.خاص.
در.سطح.دنیا.سبب.تغییر.مدیریت.در.شرکت.اتوتک.شد.

به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.مارکو.تراسواسارا.مدیرعامل.جدید.اتوتک.است.که.پیش.از.

این.یکی.از.مدیران.خوشنام.شرکت.اطلس.بوده.که.جایگزین.پرتی.کورهونن،.مدیرعامل.

اسبق.این.شرکت.شد..روند.انتقال.مدیریت.تا.اوایل.نوامبر.تکمیل.خواهد.شد.اما.به.طور.
رسمی.و.بعد.از.جلسه.معارفه،.مدیرعامل.جدید.کار.خود.را.آغاز.کرده.است...

رکود همچنان گریبان گیر بازار 
میلگرد اروپا

قیمــت میلگرد در بازارهای داخلی کشــورهای اروپایی 
نزولی است که دلیل اصلی آن رکود فصلی و سکون بازار 
صادراتی اســت. به گزارش بولتن اخبار فوالد و به نقل از 
ایفنا، پیش بینی ها حاکی از آن است که علی رغم تالش 

تولیدکنندگان در تثبیت قیمت ها، نرخ ها در آینده نیز افت ناچیزی را شاهد باشد.

مازاد عرضــه در آینده، عامل افت 
قیمت آهن اسفنجی

به گزارش بولتن اخبار فوالد، با وجود کاهش تولید آهن 
اسفنجی در دنیا در سال 2015 که افت 2.7 درصدی را 
ثبت کرده همچنان شــاهد ظرفیت سازی در این حوزه 
هستیم. البته این کاهش تولید متناســب با افت 2.5 درصدی تولید فوالد و سقوط 
قیمت فوالد بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند مازاد عرضه در آینده منجر به 

کاهش قیمت آهن اسفنجی در دنیا می شود. 

تولید جهانی آهن اسفنجی در سال 2015 بالغ بر 72.57 میلیون تن بود که 2 میلیون 
تن کم تر از سال 2014 بوده است. اصلی ترین تولیدکننده آهن اسفنجی در سال قبل 
هند با تولید 17.7 میلیون تن بود که تولید خود را بدون تغییر نگه داشــت. ایران با 
تولید 14.6 میلیون تن در رتبه دوم برترین تولیدکننده آهن اسفنجی جهان قرار دارد 
و بعد از آن عربستان با ظرفیت تولید 5.8 میلیون تن است. همچنین مکزیک تولیدی 

بالغ بر 5.5 میلیون تن و روسیه بالغ بر 5.4 میلیون تن آهن اسفنجی داشته است. 

اروپا از صنعت خود در برابر 
صادرات فوالد چین محافظت کند
زیگمار.گابریل،.وزیر.اقتصاد.آلمان.و.رهبر.حزب.سوسیال.
دموکرات.آلمان.در.کنفرانس.این.حزب.گفت:..کشورهای.
اروپایی.نه.تنها.برای.بهبود.رقابت.پذیری.بلکه.برای.امنیت.
اجتماعی.شــان،.باید.به.فکر.سازماندهی.بازارها.و.صنایع.
خود.باشــند..وی.در.ادامــه.گفت:.صنعت.فوالد.اروپا.بایــد.از.بازارهای.خود.در.برابر.
کشــورهایی.مثل.چین.که.با.حمایت.های.دولتــی.در.صدد.ویران.کردن.این.صنعت.
هســتند،.محافظت.کند..این.حقی.است.که.متعلق.به.فعاالن.صنعت.فوالد.اروپایی.

دارند..

محدودیت  نگــران  جنوبی  کره 
صادرات فوالد

کارخانه.پوســکو.کره.جنوبی.نگــران.کاهش.صادرات.

محصوالت.خود.است.چراکه.سیاست.های.حمایتی.از.

بازار.داخلی.در.برخی.کشورهای.اصلی.خریدار.محصوالت.
پوسکو.افزایش.یافته.است.

به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد.به.نقل.از.ایفنا،.سال.2015.هند.یکی.از.بازارهای.اصلی.

خریدار.ورق.کره.جنوبی.بوده..است..تعرفه.واردات.ورق.گرم.در.هند.20.درصد.و.در.ماه.

آوریل.نیز.هند.بر.ورق.سرد.وارداتی.تعرفه.اعمال.کرد..مقامات.کره.ای.در.حال.مذاکره.

با.هند.هستند.تا.توافق.نامه.تجارت.آزاد.را.تمدید.کنند.تا.بدین.ترتیب.از.صادرکننده.

های.کره.ای.حمایت.شود..در.امریکا.نیز.کره.پس.از.کانادا.دومین.صادرکننده.ورق.گرم.

است..انتظار.می.رود.با.توجه.به.پرونده.های.آنتی.دامپینگ.صادرات.ورق.کره.به.امریکا.
نیز.افت.چشمگیر.داشته.باشد.

گفتنی.است.صادرات.ورق.از.کره.به.کشورهای.جنوب.شرق.آسیا.نیز.قابل.توجه.است.

که.اگر.تعرفه.واردات.در.این.کشورها.نیز.افزایش.یابد.تاثیر.شدیدی.بر.بازار.صادرات.کره.
.. . . . . . می.گذارد.

. . .

      MEPS بازارهای فوالد دنیا از نگاه
آخرین.گزارش.موسســه.MEPS..از.بازارهای.فوالد.جهان.حاکی.از.آن.اســت.که.
متوسط.قیمت.فوالد.در.ماه.ژوئن.0.6.درصد.رشد.داشته.و.برای.ششمین.ماه.متوالی.
صعودی.بوده.است..همچنین.این.موسسه.معتقد.است.قیمت.ها.در.سطح.جهان.به.اوج.
خود.نزدیک.هستند..میانگین.قیمت.فوالد.در.بازار.امریکای.شمالی.5.8.درصد.رشد.
داشت.و.محدودیت.عرضه.بر.فروش.در.بازار.داخلی.فشار.آورد..در.آینده.نزدیک.انتظار.
می.رود.بازار.در.ثبات.باشد..در.چین.نیز.نیمه.دوم.سال.قیمت.فوالد.تحت.فشار.خواهد.
بود..صنعت.فوالد.چین.به.شدت.به.کاهش.تولید.نیاز.دارد.ولی.نشان.چندانی.از.تمایل.
به.پایین.آوردن.تولید.دیده.نمی.شود..در.واقع.در.پاسخ.به.رشد.قیمت.های.اوایل.سال.
جاری.کارخانه.های.چینی.تولید.را.باالتر.برده.اندکه.بر.بازار.فوالد.فشار.بیشتری.وارد.

.. . . . . . خواهد.کرد.
. . .
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قیمت های داخلی

بورس کاال

 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

 شماره 98  نیمه اول تیر ماه  1395 

هفته دومهفته اول تیرسایز

0.421,90021,900

0.522,90022,900

0.622,40022,400

0.721,70021,700

0.821,70021,700

0.921,70021,700

121,70021,700

1.2521,70021,700

1.521,70021,700

221,70021,700

2.522,90022,900

هفته دومهفته اول دیسایز

6.517,30017,400

8******

1013,80013,700

1218,20018,200

1418,20018,200

هفته دومهفته اول دیسایز

316,20016,200

416,20016,200

516,20016,200

616,20016,200

816,90016,900

1016,90016,900

1216,90017,000

1521,00021,000

هفته دومهفته اول دیسایز

617,10017,100

816,30016,300

1016,30016,300

1216,30016,300

1416,40016,400

1616,40016,400

1824,50024,500

2024,50024,500

2224,50024,500

هفته دومهفته اول دیسایز

815,82015,850

1015,12015,200

1215,12015,200

1415,55015,500

1615,55015,500

1815,40015,300

2015,55015,500

2215,40015,300

2515,55015,500

2815,55015,500

30******

3215,40015,400

هفته دومهفته اول دیسایز

218,53318,600

318,63318,600

418,73318,700

518,40018,500

617,60017,500

818,10018,100

1018,10015,800

1217,87517,500

1518,32518,300

2015,80015,900

2515,80015,900

رونــد تغییرات هفتگی 
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

15.65074.2841395/03/311395/05/31ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

18.98021.9771395/03/311395/06/31ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

15.45017.1941395/03/311395/05/31ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

21.4801.7891395/03/311395/06/31ورق.گالوانیزه.Gفوالد.مبارکه.اصفهان

15.45030.6871395/04/081395/05/31ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

15.65018.8501395/04/081395/05/31ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

18.98034.8221395/04/081395/06/31ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

21.4802.5911395/04/081395/06/31ورق.گالوانیزه.Gفوالد.مبارکه.اصفهان

14.700241395/03/311395/04/06میلگرد.A3-12ذوب.آهن.اصفهان

14.2205.0001395/04/011395/04/31سبد.میلگرد.مخلوطذوب.آهن.اصفهان

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

15.2001151395/04/091395/04/14تیرآهن.12ذوب.آهن.اصفهان

13.80010.0001395/04/091395/05/31سبد.میلگرد.12تاA3-32ذوب.آهن.اصفهان

14.3503.6001395/04/061395/05/31سبد.میلگرد.مخلوطذوب.آهن.اصفهان

12.25010.0001395/03/261395/04/30تختال.Cفوالد.هرمزگان.جنوب

12.50024.0001395/04/021395/05/31شمش.بلوم.)5SP)150*150فوالد.خوزستان

13.00017.4001395/04/021395/05/31تختال.Cفوالد.خوزستان

12.50017.0001395/04/051395/05/31شمش.بلوم.)5SP)150*150فوالد.خوزستان

13.0001.5001395/04/081395/05/31تختال.Cفوالد.خوزستان

14.0002201395/04/091395/04/15سبد.میلگرد.28تاA3-14مجتمع.فوالد.خراسان


