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سخن اول
تحلیلی بر بازار فوالد با نگاه به برنامه های 

ذوب آهن اصفهان
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منتخب 
خبرهای 
بازار فوالد 
ایران و جهان

صنعت فوالد ایران سال های سختی را پشت سر می گذارد و همزمانی رکود 
اقتصادی و مســائل سیاسی و تحوالت حوزه جهانی به این موضوع دامن زده 
است و رکود صنعت فوالد کشور را تشدید کرده است و نشانه ها حاکی از این 
اســت که اتفاق خاصی در بازار فوالد رخ نخواهد داد و جهش قیمتی را تجربه 
نخواهیم کرد. بازار جهاني فوالد هم چنان در رکود به ســر مي برد و این امر 
تاثیر مهمي بر بازار فوالد داخل خواهد داشت. پیش بیني هایي مبني بر بهبود 
شرایط بازار فوالد جهاني در نیمه دوم سال 2016 وجود دارد اما تمامي این پیش 

بیني ها بر اندک بودن بهبود مورد انتظار تاکید دارند. 
شرایط سخت صنعت فوالد در سال گذشته به چند عامل اصلی ربط داشت:

-کاهش متوالي بهاي نفت و افت توان مالي دولت در نتیجه کاهش بودجه هاي 
عمراني؛ چراکه حدود 5% فوالد در بخش دولتي استفاده مي شود.

-رکود اقتصادي کشــور به ویژه در بخش ساختماني و فقدان تقاضاي کافي 
متناسب با ظرفیت تولید داخلي و رشد منفي آمار پروانه هاي ساختماني.

-تعمیق رکود در کشور به دلیل سیاست هاي اقتصادي اصالحي دولت از جمله 
تخصیص بودجه هاي عمراني به پروژه هاي با پیشرفت باالي 70% )که نیازي 
به آهن آالت ندارند(، افزایش نرخ حامل هاي انرژي و افزایش مالیات بر ارزش 

افزوده در شرایط رکود.
-همچنین مشکالتی در زمینه رقابت منفي تولیدکنندگان به منظور حفظ بقاء 
در بازار، تداوم واردات محصوالت فوالدي به کشــور، مشکالت تبادل پول به 
دلیل عدم رفع تحریم ها به طور کامل، مازاد مصرف کشور چین و تمرکز بیش 
از پیش این کشــور بر صادرات و حتي دامپینگ، کاهش ارزش روبل و توجیه 

اقتصادي واردات بیشتر از همسایه هاي شمالي.
در این وضعیت سخت بازار الزم است در راستای کاهش هزینه ها، توسعه بازار، 
توسعه سیستم فروش صادراتی، تقویت بخش خصوصی توسط دولت و نظارت 
بر تولید برنامه ریزی کرد. در صورت اتخاذ تصمیمات دولتي در راستاي هدایت 
نقدینگي بخش خصوصي به سمت ساخت و ساز و اجراي پروژه هاي عمراني، 

شرایط بازار مصرف با رشد آرامي بهبود خواهد یافت.
 همچنین باید شــاهد حمایت های دولت از طریق جوایز صادراتی از تولید و 
صادرات باشــیم و الزم است برنامه های فروش و صادراتی منسجمی داشته 
باشــیم؛ برنامه های ذوب آهن اصفهان نیز راه اندازی فروش اینترنتی، فروش 
شــاخه ای محصوالت، استقرار نمایندگی فروش در استان ها، ایجاد سرویس 
مرکزی در امارات، کاتالیزه کردن فروش صادراتی به کمک اعطای نمایندگی 
ها، مطالعه بر روی خرید کارخانجات نورد در کشورهای منطقه به ویژه افغانستان 
و امارات، کشف بازارهای جدید صادراتی در تایلند، ایتالیا، تانزانیا، کنیا، اسپانیا و 
کشورهای منطقه منا و خاورمیانه، تولید با ارزش افزوده، فرهنگ سازی استفاده 
از تیرآهن های بال پهن و در نهایت تولید ریل ملی است. ذوب آهن در بازارهای 
داخلی و خارجی موفق به فروش 2 میلیون و 500 هزار تن فرآورده های فوالدی 
شد. همچنین در ســال قبل رشد 102 درصدی صادرات محصوالت فوالدی 
ذوب آهن به ثبت رســید و این درحالی است که سال 94 اوج رکود و کاهش 

قیمت های فوالد و فشار بر این صنعت بوده است.

چهارمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران 27 تیر ماه سال 
جاری در شرکت ملی فوالد و با حضور جمعی از فعاالن صنعت معدن و فوالد 
برگزار شد و در انتهای این برنامه نیز از شرکت های برتر بهره ور و  پروژه های 
بهبود بهره وری تجلیل به عمل آمد که در بین آن نام 2 شــرکت فوالدی و 5 

طرح در حوزه فوالد به چشم می خورد.
دکترکرباسیان:۱۴پروژه نیمه تمام دولت قبل را تکمیل کرده ایم

رئیس هیئت عامل ایمیدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این برنامه 
و در جمع شرکت های برتر بهره ور و فعاالن حوزه صنعت و معدن گفت: برای 
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد در کشور در چارچوب برنامه پنج ساله 
ششــم توسعه عالوه بر نیاز به 50 میلیارد تومان به صورت ساالنه، باید بهبود 
بهره وری را در دســتور کار قرار داد، چه آنکه در 2 سال اخیر نیز موفقیت های 

خوبی در این حوزه کسب شده است.
دکتر مهدی کرباسیان به برنامه های بهره برداری شده در ایمیدرو در چند سال 
قبل اشــاره کرد و افزود: در ســال های اخیر 14 پروژه نیمه تمام از دولت قبل 
تکمیل و به بهره برداری رسید که سرمایه گذاری صورت گرفته در این طرح ها 
یک میلیارد و ۳00 میلیون دالر بوده است. همچنین براساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته ۳4 پروژه در بخش معادن و صنایع معدنی امسال به بهره برداری 
می رســد که تکمیل آنها سرمایه ای بالغ بر 7/2 میلیارد دالر نیاز داشته است. 
عالوه براین، 16 پروژه با سرمایه2/۸میلیارد دالر توسط ایمیدرو از ابتدای دولت 

یازدهم آغاز شده و اکنون در دست اقدام است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سال گذشته اجرایی شدن 
برجام را شاهد بودیم، اما هنوز قفل ها به طور کامل باز نشده و کشورهای غربی 
خیلی کند عمل می کنند. در هر صورت قبال برای مالقات با مدیران شــرکت 
های بزرگ معدنی باید به ترکیه و دبی می رفتیم که بسیار ناراحت کننده بود و 
آنها حتی به ایران نمی آمدند اما در دوره پسابرجام اوضاع کامال تغییر کرده است.

رئیس سازمان ملی بهره وری: بنگاه های جوان باید یا به سرعت 
رشدکنند یا از بازار خارج شوند

رئیس سازمان ملی بهره وری نیز در چهارمین همایش جایزه بهره وری معادن 
و صنایع معدنی گفت: استفاده بهینه از منابع، بازیافت، استفاده از فناوری روز دنیا، 
استفاده از عوامل جدید کسب و کار، توجه به ارتباطات جهانی، سرمایه گذاری 

بیشتر در نوآوری، تحقیق و توسعه، مهارت ها و آموزش ها از راهکارهای ارتقای 
بهره وری محسوب می شود. در عین حال، کاهش انباشت سرمایه کافی در حوزه 
دانش بنیان، نبود پژوهش های نوآورانه و کسب و کارهای جدید، از عوامل کاهش 

بهره وری در جهان طی سال های اخیر بوده است.
رویا طباطبایی با اشــاره به اینکه 120 پروژه برای اجرا در سال 95 از سوی ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابالغ شــده است، گفت: از این تعداد، 10 پروژه سهم 
برنامه ملی ارتقای بهره وری است که یکی از آنها، اجرای چرخه مدیریت بهبود 

بهره وری در 10 بنگاه بزرگ اقتصادی است.
وی افزود: برای تداوم حضور بنگاه ها در چرخه مذکور، از مشاوران معتبر داخلی 
و خارجی بهره گرفته شده که در میان بنگاه های بزرگ، تعدادی از شرکت های 

صنایع معدنی همچون فوالد مبارکه اصفهان نیز حضور دارند.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران افزود: خوشبختانه در سال های اخیر مدیران 
ایمیدرو با جدیت پیگیر تدوین و اجرای مدل مناسبی برای بهره وری واحدهای 
معدنی و صنعتی بوده اند و اکنون کمبودهای آن برطرف شــده و به عنوان تنها 

جایزه مورد تایید کامل سازمان ملی بهره وری قرار دارد.
طباطبایی به عوامل ارتقای بهره وری نیز اشــاره کرد و گفت: بنگاه های جوان 
صنایع معدنی باید یا به سرعت رشد پیدا کنند یا از بازار خارج شوند، زیرا در صورت 
تداوم فعالیت آنها و حمایت از آنها، در آینده به بنگاه های قدیمی بدون بهره وری 

تبدیل می شوند.
در انتهای این برنامه نیز از شرکت های برتر بهره ور و پروژه های بهبود بهره وری 
تجلیل به عمل آمد که در بین آن نام 2 شرکت فوالدی و 5 طرح در حوزه فوالد 

به چشم می خورد.
بــر اســاس رای کمیته داوران این همایــش، لوح تقدیر جایزه بهــره وری در 
بخش»صنایع معدنی فوالدی« به آقایان بهرام سبحانی )مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان( و محمد رضا پاکســیما )شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان(، در 
بخش »صنایع معدنی غیر فوالدی« به آقای ظفری )شرکت سیمان دشتستان( 
و در بخش »معادن« به آقای هادیان )مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فوالد 

سنگ مبارکه اصفهان( اهدا شد.

ادامه در صفحه 2

     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   

 دو شرکت و پنج طرح فوالدی 
در جمع شرکت های بهره ور
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دولت یازدهم چند پروژۀ معدن 
و صنایع معدنی به بهره برداری 

رسانده است؟
دکتر.مهدی.کرباسیان،.معاون.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.
در.چهارمیــن.همایش.جایزه.بهــره.وری.معادن.و.صنایع.
معدنی.با.بیان.اینکه.امســال.34.پروژه.ایمیدرو.در.بخش.
معدن.و.صنایع.معدنی.به.بهره.برداری.می.رســد.گفت:.در.سال.های.اخیر.نیز.14.پروژه.
نیمه.تمام.از.دولت.قبل.تکمیل.و.به.بهره.برداری.رسیده.و.16.پروژه.دیگر.از.ابتدای.دولت.

یازدهم.آغاز.شده.و.اکنون.در.دست.اقدام.است.

وی.سرمایه.مورد.نیاز.برای.اجرای.شدن34.طرحی.که.امسال.به.بهره.برداری.می.رسد.را.
.. 7.2.میلیارد.دالر.و.سرمایه.16.طرح.در.دست.اقدام.را.2.8.میلیارد.دالر.اعالم.کرد.

. . .

سیما فوالد  در سفر رئیس جمهوری 
به کرمانشاه افتتاح شد

دکتر.حســن.روحانی.در.سفر.به.کرمانشاه،.طی.مراسمی.
کارخانه.سیما.فوالد.جهان.را.افتتاح.کرد.

به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.شــرکت.سیما.فوالد.جهان.

در.کرمانشــاه.با.حضور.ابویی.مهریزی،.معاون.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.افتتاح.شد..

همچنین.دکتر.روحانی.در.پیامی.تصویری.در.خصوص.آیین.افتتاحیه.این.کارخانه.فوالدی.

عنوان.کرد:.با.استعانت.و.با.حول.قوه.الهی.سیما.فوالد.جهان.را.آغاز.بفرمایید..این.کارخانه.

با.اعتبار.680.میلیارد.ریال.و.ظرفیت.تولید.200.هزار.تن.میلگرد.شروع.به.فعالیت.کرده.
.. . . . . . است.

. . .

.CSN.فرناندو.پائولوچیو.کوینالتو.یکی.از.نمایندگان.شرکت

برزیل.در.بازدید.از.خط.تولید.شمش.واحد.فوالد.خوزستان.

اظهار.داشت:.فوالد.خوزســتان.می.تواند.به.کل.دنیا.اسلب.
صادر.کند.چون.محصوالتش.کیفیت.الزم.را.دارد.

شرکت.CSN.برزیل.به.تازگی.یک.محموله.سنگین.شمش.اسلب.از.شرکت.فوالد.خوزستان.

خریداری.کرده.و.هیئت.یاد.شده.را.برای.تحقیق.و.اطمینان.از.دریافت.به.موقع.و.باکیفیت.
کاال.به.محل.کارخانه.فروشنده.اعزام.کرده.است.

محمدحسین.امام،.مدیر.صادرات.شرکت.فوالد.خوزستان.نیز.مهمترین.دالیل.این.موفقیت.

صادراتی.را.کیفیت.باالی.محصوالت.و.کسب.استانداردهای.جهانی.در.کلیه.مراحل.تولید.در.
این.شرکت.عنوان.کرد..

.. . . . . .
. . .

افزایش 92درصدی صادرات فوالد 
خراسان در سه ماهه نخست 95

فوالد.خراسان.در.سه.ماهه.نخست.امسال.توانست.23.هزار.

تن.محصول.نهایی.به.4.کشور.افغانستان،.ترکمنستان،.عراق.

و.پاکستان.صادر.کند.درحالی.که.در.مدت.مشابه.سال.قبل.
رقم.صادراتی.معادل.9.هزار.تن.بوده.است.

سید.حسین.احمدی،.مدیرعامل.مجتمع.فوالد.خراسان.با.بیان.این.مطلب.گفت:.راه.مقابله.

با.بحران.موقت.کاهش.تقاضای.داخلی.محصوالت.فوالدی.و.نجات.صنعت.فوالد.کشــور،.

نگاه.صادراتی.است..وی.افزود:.علت.افزایش.حجم.صادرات.فوالد.خراسان.در.سال.جدید،.

شناخت.بیشتر.مشتریان.در.سطح.منطقه.از.کیفیت.باالی.محصوالت.تولیدی.این.مجتمع.

است.که.با.معرفی.مناسب.تر.و.متمرکزتر.در.بازاریابی.خارجی،.موفق.به.جذب.مشتریان.
بیشتر.در.منطقه.شدیم.

توسعه بازارهای صادراتی اولویت 
شرکت فوالد هرمزگان است

توسعه.بازارهای.صادراتی.در.کنار.افزایش.کمی.و.کیفی.
محصوالت.از.اولویت.های.شرکت.فوالد.هرمزگان.است.

مهندس.امیرمسعود.هراتیان،.مدیرعامل.شرکت.فوالد.

هرمزگان.با.اشاره.به.مذاکرات.فوالد.هرمزگان.براي.بازاریابي.و.صادرات.هرچه.بیشتر.

محصول.به.بازارهاي.هدف.افزود:.تمرکز.شرکت.فوالد.هرمزگان.بر.افزایش.کمي.و.

کیفي.محصوالت.خود.و.هم.چنین.توسعه.بازارهاي.صادراتي.است.که.در.این.راستا.

خوشبختانه.با.توجه.به.لغو.تحریم.ها.و.برنامه.هایي.که.از.سوي.مسؤولین.در.راستاي.

حمایت.از.تولید.در.نظر.گرفته.شده.است،.چشم.انداز.مناسبي.براي.صادرات.مي.توان.
پیش.بینی.کرد.

به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.فوالد.هرمزگان.در.ســال.94،.به.میزان.259.هزار..و.

365.تن.تختال،.صادر.کرده.است.که..نسبت.به.صادرات.234.هزار.و.989.تني.سال.
.. . . 93.از.افزایش.10.4.درصدي.برخوردار.بوده.است.

. . . تولید فوالد خام ایران به 3.7 میلیون 
تن رسید

در.سه.ماهه.نخست.امسال.تولیدکنندگان.فوالد.ایران.3.7.

میلیون.تن.فوالد.خام.تولید.کردند.که.درمقایســه.با.مدت.
مشابه.سال.قبل.افت.3.درصدی.را.ثبت.کرده.است.

به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.کل.تولید.ایران.شــامل.یک.

میلیــون.و.451.هزار.تن.در.فوالد.مبارکه.با.6.درصد.کاهــش،.927.هزار.تن.در.فوالد.

خوزستان.با.6.درصد.افزایش،.622.هزار.تن.در.ذوب.آهن.اصفهان.با.یک.درصد.افزایش.
و.292.هزار.تن.در.فوالد.هرمزگان.با.2.درصد.افزایش.بوده.است...

در.ایــن.مدت.تولید.محصوالت.فوالدی.نظیر.تیرآهن.،.ورق.،.ورق.گرم.،.میلگرد.و.لوله.
.. . توسط.فوالدسازان.مطرح.ایران.4.درصد.کاهش.داشته.است.

. . .

نمایندگان جدید شــرکت ملی فوالد بر اســاس 
اصالحیه قانــون تجارت انتخاب 

شدند
به.گــزارش.بولتن.اخبــار.فوالد،.عبدالمجید.شــریفی.
مدیرعامل.شــرکت.ملــی.فوالد.ایران،.احــکام.6.نفر.از.
نمایندگان.این.شرکت.را.بر.اساس.اصالحیه.قانون.تجارت.

صادر.کرد.

بر.اساس.احکام.صادر.شده،.»روانبخش.امیری«.به.عنوان.

عضو.هیات.مدیره.شــرکت.صنعت.فوالد.شــادگان.)عضو.غیرموظف(،.»سید.مهدی.

محمدی«.نماینده.شرکت.ملی.فوالد.ایران.در.هیات.مدیره.شرکت.فوالد.غدیر.نی.ریز،.

»محمد.روزبهانی«.عضو.شرکت.پارس.فوالد.سبزوار،.»محمدرضا.نوری«.عضو.هیات.

مدیره.شــرکت.فوالد.غدیر.نی.ریز،.»منوچهر.انجم.روز«.نماینده.شرکت.ویژه.صنایع.

معدنی.و.فلزی.خلیج.فارس.در.هیات.میره.شــرکت.فوالد.آذربایجان.)سهامی.عام(.و.
»امیر.صباغ«.به.عنوان.عضو.هیات.مدیره.شرکت.احیااستیل.فوالد.بافت.منصوب.شدند.

. . .
به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.آنتونیو.ریبریو.مدیربازرگاني.
خارجي.شــرکت.اینگتیــم.)Ingeteam(.درخصوص.
چگونگي.همکاري.بــا.فوالدمبارکه.گفت:.ما.به.دنبال.فروش.محصول.بصورت.مقطعي.
نیســتیم.بلکه.به.دنبال.برقراري.روابط.بلند.مدت.در.زمینه.انتقال.دانش.فني.و.توسعه.
تکنولوژي.الکتریکي.و.فراهم.کردن.آخرین.تکنولوژي.در.زمینه.روش.هاي.بهینه.کردن.
ذخیره.سازي.انرژي.مي.باشیم..28.درصد.از.سهام.این.شرکت.اسپانیایی.متعلق.به.یکي.
از.بانک.هاي.مطرح.اروپا.است،.بدین.منظور.مي.تواند.در.زمینه.فاینانس.پروژه.ها.کمک.
کند..مدیر.بازگاني.شرکت.اینگتیم.اسپانیا.افزود:.این.شرکت،.بیش.از.40.سال.در.زمینه.
ارائه.خدمات.اتوماســیون،.انتقال.دانش.فني.و.پشتیباني.در.زمینه.هاي.مختلف،.پروژه.
هاي.متالورژي.فعالیت.دارد.و.با.شرکت.هاي.نیپون.استیل.ژاپن،.اس.ام.اس.آلمان.و.سایر.

فوالدسازان.بزرگ.همکاري.داشته.است..

.. . . . . .

.. . . . . .

یک شــرکت اســپانیایی  در 
پروژه های توســعه ای فوالد 

فوالد خوزســتان به برزیل اســلب مبارکه اعالم همکاری کرد
می فروشد

صادرات محصوالت فوالد آلیاژی 
ایران ۴ برابر شد 

به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.مدیرعامل.شــرکت.فوالد.

آلیاژی.ایــران.از.افزایش.4.برابــری.محصوالت.فوالدی.

یزد.خبــرداد..قدیریــان.افزود:.این.محصوالت.شــامل.

میلگرد.،.فوالد.های.سخت.شونده.،.مهندسی.و.صنعتی.

به.کشــورهای.اروپایی.و.آسیایی.از.جمله.آلمان،.ایتالیا،.
بلغارستان،.ترکیه،.هلند.و.پاکستان.صادر.شده.است.

وی.گفت:.در.ســه.ماهه.نخست.امسال.همچنین.93.هزار.تن.انواع.محصوالت.فوالدی.

به.فروش.رســیده.که.با.رشد.58.درصدی.همراه.بوده.است..محصوالت.فوالد.آلیاژی.در.

صنایع.مختلف.از.جمله.خودروسازی،.قطعه.سازی،.ساخت.توربین.و.ماشین.سازی.کاربرد.
.. . . . . . دارند.

. . . . . .

همچنین چهارمین جایزه بهره وری مجریان پروژه های معدن و صنایع معدنی برتر 
بخش دولتی و خصوصی به افراد زیر اهدا شد:

ادامه از صفحه یک

مجری پروژهنام پروژهمحل اجرای پروژه

سنگ  زغال  شــرکت 
پروده طبس

کاهش میزان آب مصرفی برای تغلیظ 
زغال سنگ در کارخانه زغال شویی

و فوالد  آهن  شــرکت 
غدیر ایرانیان

ایمان یونسی

صرفــه جویی مصــرف آب در قالب 
مدیریت انرژی و پسماندها

محمد رضا پاکسیما

شــرکت کک سازی و 
پاالیش قطران زرند

بهینه ســازی بــرج خاموش کننده 
کک

علی رضا کیانفرد

مبارکه  فوالد  شــرکت 
اصفهان

سعید تقی یاربومی سازی سوپرمندِرل نورد گرم

مجتمع فوالد خراسان
افزایش راندمان نسوز پاتیل های ذوب 
از طریــق تغییر نوع نســوز الیه ایمنی 

پاتیل
محمد رضا شفیعیان

مبارکه  فوالد  شــرکت 
اصفهان

افزایش درصد شارژ دینامیک از صفر به 
۸0 در کوره های قوس الکتریک

مهدی مومن زاده

شــرکت راهســازی و 
معدنی مبین

طراحی و اســتقرار نظام جامع مدیریت 
پروژه بر مبنای استاندارد 2012

بهرام شکوری

گفتنی است، در ابتدای این جلسه شمس الدین سیاسی راد مدیر آموزش، پژوهش و فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران به عنوان دبیر علمی این همایش ســخنرانی کرد و ســپس دکتر احمدرضا صیادی به موضوع بهره وری در معادن پرداخت و در ادامه                          
دکتر یداهلل سبوحي رئیس پژوهشکده علوم و فناوري انرژي دانشگاه صنعتي شریف گزارشی را درخصوص بهینه سازی و ارتقا بهره وری انرژی 

در تولید فوالد به روش احیا مستقیم ارائه داد.
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 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

داخلی
ایرنا: افزایش.19.5.درصدی.جذب.سرمایه.در.بخش.صنعت.در.سال.94 �
فارس:.مالیات.واحدهای.مشکل.دار.بنا.به.درخواست.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت. �

تقسیط.می.شود
تسنیم: تاثیر.روانی.کودتای.ترکیه.بر.بازار.سرمایه.ایران.ناچیز.است �
ایرنا: وزیر.تعاون،کار.و.رفاه.اجتماعی:.پس.از.هفت.سال.پرداخت.دستمزد.کارگران. �

فوالد.به.روز.شد
مهر:.برای.سال.جاری.پیش.بینی.می.شود.اقتصاد.ایران.بتواند.4.تا.5.درصد.رشد.کند �
فارس:.اوضاع.و.احوال.نرخ..های.جدید.سود.در.شبکه.بانکی/.صندوق.ها.19.تا.21. �

درصد.سود.می.دهند
ایلنا:.دکتر.روحانی:.شرایط.مهیاست؛.بخش.خصوصی.فعال.شود/.مناطق.آزاد.باید. �

سکویی.برای.صادرات.و.نه.واردات.کاالهای.بی.کیفیت.باشد
فارس: اعالم.آمادگی.روس..ها.برای.صدور.فناوری...نوین.راهسازی.به.ایران �
تسنیم: رئیس.کل.بانک.مرکزی:.رشد.اقتصادی.امسال.به.4.تا.5.درصد.می.رسد. �
تسنیم:.براساس.بخش.نامه.بانک.مرکزی،.حداقل.سرمایه.تاسیس.بانک.برون.مرزی. �

در.مناطق.آزاد.6.برابر.شد.
آل اسحاق:.در.صنعت.و.به.صورت.عام.در.بخش.تولید.وضعیت.خوبی.نداریم.و.در. �

حوزه.حمایت.از.تولید.اتفاقی.نمی.افتد
مهر:.همزمان.با.درجا.زدن.قیمت.نفت،.حفاری.چاه.های.نفت.و.گاز.ایران.از.ابتدای. �

سال.جاری.با.افزایش.همراه.شد
فایننشیال تایمز:.وزیر.نیرو:.قرارداد.با.زیمنس.آلمان.برای.جذب.سرمایه.گذاری.در. �

حوزه.انرژی.و.تولید.برق.هنوز.امضاء.نشده.است
ایرنا: حداقل.سرمایه.تاسیس.بانک.برون.مرزی.در.مناطق.آزاد.150.میلیون.یورو. �

تعیین.شد
ایسنا:.آینده.اقتصاد.ایران.روشن.است.و.درصورت.موفقیت.دولت.در.حل.مسائل. �

سیاسی.برجام،.راه.برای.ورود.سرمایه.گذاران.خارجی.هموار.است
ایسنا:.دومین.فاز.مذاکرات.تجاری.ایران.و.اتحادیه.اروپا.در.آبان.ماه �
ایسنا:.سرمایه.گذاری.ایتالیا.در.سه.طرح.مهم.زیرساختی.ایران.حتمی.شد �

خارجی
پایگاه خبری کمیسیون اروپا: مبادالت.تجاری.ایران.و.اتحادیه.اروپا.در.پنجمین. �

ماه.سال.جاری.میالدی.42.درصد.رشد.کرد.و.به.929.میلیون.یورو.رسید
رویترز: کودتای.ترکیه.تاثیری.بر.تداوم.رشد.قیمت.های.نفت.نداشته.است �
رویترز:.ایران.به.پاالیشگاه.های.خصوصی.و.مستقل.چین.نفت.می.فروشد �
رویترز:.بازار.نفت،.کودتای.نافرجام.ترکیه.را.بی.اثر.ارزیابی.کرد �
تسنیم: استاد.اقتصاد.دانشگاه.بوستون:.پیوستن.ایران.به.سازمان.تجارت.جهانی. �

نیازمند.تغییرات.گسترده..وارداتی.است.
بلومبرگ:.خروج.انگلیس.از.اتحادیه.اروپا.می.تواند.منجر.به.کاهش.جهانی.سرمایه. �

گذاری.8.میلیارد.دالری.بانک.ها.شود
بیشکک: پس.از.ترکیه،.کانون.بی.ثباتی.در.آسیای.مرکزی.رخ.خواهد.داد.این.موضوع. �

در.دستور.کار.واشنگتن.جهت.فشار.بر.روسیه.است

مشخصاتمحصول
میانگین.قیمت.
درهفته.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.جوالی.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

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

312305310305313صادراتی-.FOB.دریای.سیاهشمش

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

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

445-453/5434-483442/5-397461-490374-468.وارداتی.اروپا.CIFورق.گرم

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

FOB.410-420389-399395-405385-390380-385 صادراتی.ترکیهمیلگرد

520/5-517509/5-529506-542/5517-552531/5-540.داخلی.اروپامیلگرد

FOB.298-300304300-304295304-309.صادراتی.چینمیلگرد

بزرگ ترین فوالدســاز چین از 
ظرفیت تولید خود می کاهد

به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.کارخانه.بائو.اســتیل.چین.

اعالم.کرده.در.راستای.برنامه.دولت.برای.کاهش.100.تا.

150.میلیون.تنی.ظرفیت.تولید.فوالد.در.5.سال.آینده.از.

ظرفیت.تولید.خــود.می.کاهد..این.گفته.درحالی.مطرح.

می.شود.که.با.راه.اندازی.خط.جدید.این.کارخانه.به.ظرفیت.8.9.میلیون.تن،.عمال.تنها.

300.هزار.تن.در.سال.کاهش.تولید.را.مشاهده.خواهیم.کرد..بنابراین.اقدام.این.فوالدساز.

تاثیری.بر.مازاد.عرضه.فوالد.نخواهد.داشــت..به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.دولت.چین.

جدول.کاهش.ظرفیت.های.تولید.فوالد.در.استان.های.مختلف.را.منتشر.کرده.است.و.

طبق.این.برنامه.قرار.است.حدود.150.میلیون.تن.از.400.میلیون.تن.مازاد.ظرفیت.فوالد.

چین.حذف.شود..این.در.حالی.است.که.گزارش.اخیر.رویترز.نشان.داده.که.فوالدسازان.
محلی.برخالف.دستور.دولت.چین.به.دنبال.افزایش.تولید.هستند.   

 

کارخانه Kimchaek بزرگترین تولیدکننده فوالد کره 
شمالی به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل تولید مواجه 
شــده و در ماه اخیر تنها 7 روز فعال بوده است. مشکل 
اصلی این کارخانه به ســبب صادرات کک توسط چین رخ داده است که تحریم های 

جهانی مانع آن شده است.      
   

تولیدکننده فوالد  تریــن  بزرگ 
کره شــمالی با کمبود شدید مواد 

اولیه مواجه است

پیش بینی افزایش تولید فوالد ژاپن در سه ماهه سوم 
سال 2016

براساس.پیش.بینی.متال.اکسپرت،.تولید.فوالد.خام.ژاپن.به.دلیل.رشد.تقاضای.داخلی،.

در.ســه.ماهه.منتهی.به.سپتامبر.افزایش.خواهد.یافت..این.درحالی.است.که.در.مدت.

مذکور.شاهد.کاهش.صادرات.به.جهت.افت.تقاضای.بخش.خودروسازی.جنوب.شرق.
.. . . . آسیا.و.افزایش.ارزش.ین.خواهیم.بود.

. . .

افزایشی  فوالد  و  میلگرد  بهای 
پیش بینی می شود

با.اعالم.خبر.تعطیلی.کارخانه.های.بزرگترین.استان.تولیدکننده.

فوالد.چین.به.منظور.کاهش.آلودگی.ایالت.تانگشان.در.زمان.

برگزاری.مراسم.یابود.زلزله.سال.1976.و.همزمان.با.کاهش.

موجودی.فوالد.و.میلگرد.در.بازار،.پیش.بینی.می.شود.بهای.

میلگرد.افزایش.یابد..البته.این.تعطیلی.تاثیر.شدیدی.بر.تقاضا.و.قیمت.نخواهد.داشت.چون.

در.زمان.رکود.فصلی.تقاضای.افزایش.میلگرد.است..گفتنی.است،.سیاست.های.دولت.چین.

در.ســال.2016.و.بهبود.بازار.مســکن.بر.بازار.تقاضای.آهن.و.فوالد.اثرگذاشته.و.به.رشد.
.. . . . قیمت.آنها.کمک.کرده.است.

اوکراین  قراضــه  صادرات  تعرفه 
افزایش می یابد

به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد.به.نقل.از.متال.اکسپرت،.تعرفه.

صادرات.قراضــه.اوکراین.از.اوایل.جوالی.افزایش.می.یابد..

این.موضوع.درحالی.مطرح.شــده.که.بازار.صادرات.قراضه.

این.کشــور.وضعیت.خوبی.ندارد.و.این.تعرفه.های.جدید.

سوددهی.صادرکنندگان.را.بیش.از.پیش.تحت.تأثیر.قرار.می.دهد..برخی.از.تجار.برای.

بازگشت.به.بازار.تردید.دارند.چون.قیمت.ها.به.سرعت.در.حال.تغییر.بوده.و.اغلب.نزولی.
. . است..

میانگین.قیمت.
درهفته.منتهی.به.
10.جوالی.2016

41/5-42/5

57/5-58/5

28/5-29/5

183-189

315

355-360

350-355

431-437

390-395

376-381

503/5-514/5

309-314

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

45-46

62/5-63/5

28/5-29/5

192-196

320

369-372

350-355

439-445

390-395

378-382

506-513

320-325

با.مشــاهده.بهبود.در.بازار.محصــوالت.فوالدی.و.قیمت.

قراضه.و.بیلت،.صادرکنندگان.اسلب.و.چدن.منطقه.سی.

آی.اس.مقاومت.بیش.تری.در.مقابل.کاهش.قیمت.ها.از.

خود.نشان.می.دهند..این.موضوع.درحالی.رخ.داده.که.در.

هفته.های.اخیر.شاهد.کاهش.شدید.قیمت.ها.در.بازار.این.دو.محصول.بودیم.اما.فعاالن.

بازار.معتقدند.قیمت.ها.به.کف.رسیده.است..در.نیمه.دوم.سال.2016.سهام.شرکت.های.
فوالدی.نسبت.به.سنگ.آهن.حق.تقدم.دارد.

به.گزارش.Worldsteel.در.نیمه.دوم.ســال.جاری.میالدی،.وضعیت.شــرکت.های.

فوالدی.مطلوب.تر.از.شــرکت.های.ســنگ.آهنی.خواهد.بود.و.از.این.رو.ســهام.این.

شــرکت.ها.حق.تقدم.دارد..دلیل.این.پیش.بینی،.اقدامات.چین.در.راستای.کنترل.و.

مدیریت.عرضه.فــوالد.در.ماه.های.آینده.و.طرح.تعطیلــی.واحدها.و.کاهش.ظرفیت.

فوالدسازان.دولتی.و.نیز.افزایش.تولید.سنگ.آهن.به.ویژه.در.استرالیا.که.مازاد.عرضه.این.
.. ماده.معدنی.و.کاهش.قیمت.های.جهانی.را.سبب.خواهد.شد.عنوان.می.شود.

. . .

ثبــات در بازار اســلب و چدن 
صادراتی منطقه سی آی اس

برای   G20 بیانیه جدید گــروه
مقابله با ظرفیت های مازاد صنعت 

فوالد
گــروه.G20.طی.بیانیه.ای.توافق.کردند.تا.گام.های.موثری.
برای.رسیدگی.به.مشکل.ظرفیت.مازاد.جهانی.صنعت.فوالد.
بردارند..در.این.توافق.نامه.در.مورد.تشــکیل.انجمنی.جهانی.برای.همکاری.و.به.اشــتراک.
گذاشتن.اطالعات.درخصوص.ظرفیت.های.جهانی.و.سیاست.ها.و.اقدامات.حمایتی.توسط.

دولت.ها.بحث.و.تبادل.نظر.شده.است.

همچنین.گروه.G20.توافق.کردند.تا.در.جلســه.کمیته.فوالد.سازمان.همکاری.و.توسعه.

اقتصادی.)OCED.Steel.Committee(.که.8.و.9.ستامبر.برگزار.می.شود.حضور.یابند..

در.این.بیانیه.همچنین.آمده.است،.ظرفیت.مازاد.در.فوالد.و.سایر.صنایع.یک.مشکل.جهانی.
.. . . . است.که.نیاز.به.پاسخ.جمعی.دارد.
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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 99  نیمه دوم تیر ماه  1395 

هفته چهارمهفته سوم تیرسایز

0.421,60021,600

0.521,60021,600

0.621.40021.400

0.720,90020,900

0.820,90020,900

0.920,90020,900

120,90020,900

1.2520,90020,900

1.521,70021,700

221,70021,700

2.522,90022,900

هفته چهارمهفته سوم تیرسایز

6.517,40017,300

8******

1013,70013,500

1218,20018,500

1418,20018,500

هفته چهارمهفته سوم تیرسایز

316,40016,400

416,40016,400

516,40016,400

616,40016,400

817,00016,900

1017,00016,900

1217,00016,900

1521,00022,000

هفته چهارمهفته سوم تیرسایز

617,40017,000

816,40016,400

1016,40016,400

1216,40016,400

1416,40016,400

1616,40016,400

1824,50024,500

2024,50024,500

2224,50024,500

هفته چهارمهفته سوم تیرسایز

815,80015,800

1015,10015,050

1215,10015,050

1415,10015,400

1615,50015,400

1815,40015,400

2015,50015,400

2215,40015,400

2515,50015,400

2815,50015,400

30******

32***15,300

هفته چهارمهفته سوم تیرسایز

218,83318,800

318,60018,600

418,73318,725

518,50018,550

617,80017,400

818,20017,950

1018,00017,850

1217,60017,450

1518,20018,050

2016,60016,400

2516,00016,100

رونــد تغییرات هفتگی 
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

15.65019.6901395/04/141395/06/31ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

18.9805.1121395/04/211395/07/30ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

15.45040.3701395/04/141395/06/31ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

21.4802.5721395/04/211395/07/30ورق.گالوانیزه.Gفوالد.مبارکه.اصفهان

15.45020.4591395/04/211395/06/31ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

15.6505.3711395/04/211395/06/31ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

18.9801.8001395/04/281395/07/28ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

21.4801.9811395/04/281395/07/30ورق.گالوانیزه.Gفوالد.مبارکه.اصفهان

27.2664.1801395/04/211395/07/30ورق.قلع.اندودفوالد.مبارکه.اصفهان

21.4803501395/04/141395/07/14ورق.گالوانیزه.Gفوالد.مبارکه.اصفهان

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین 
موزون )ریال(

حجم 
معامله 

)تن(
تاریخ تحویلتاریخ معامله

15.45034.8701395/04/281395/06/31ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

15.65023.1961395/04/281395/06/31ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

14.2001.0121395/04/151395/04/31سبد.میلگرد.مخلوطذوب.آهن.اصفهان

12.2505.0001395/04/131395/05/25تختال.Cفوالد.هرمزگان.جنوب

12.2503.0001395/04/151395/05/25تختال.Cفوالد.هرمزگان.جنوب

12.25015.0001395/04/191395/05/25تختال.Cفوالد.هرمزگان.جنوب

12.50013.0001395/04/221395/05/31شمش.بلوم.)5SP)150*150فوالد.خوزستان

12.5007.6001395/04/261395/05/31شمش.بلوم.)5SP)150*150فوالد.خوزستان

13.1701.2101395/04/231395/07/19میلگرد.14تاA3-20صدر.فوالد
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