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بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

شماره  123نیمه دوم مهر ماه 1396

راهکارهای  10گانه بهبود وضعیت
فوالد ایران
احمد سعدی
مدیرعامل مجتمع فوالد البرز غرب

بر همه فعاالن و تولیدکنندگان فوالد کشور روشن است که
مشکل اصلی صنعت فوالد کشور نبود نقشه راه و توسعه
این صنعت است .عالوه بر این ،رکود تقاضا نیز مشکل
اصلی دیگر فوالدسازان کشور به شمار می آید .همه می
دانند اگر تغییراتی در موقعیت های فوالد طی چند ماه
گذشته داشتیم به واسطه تصمیات چین در کاهش آلودگی
و توقف صد ها کارخانه آلوده و در نتیجه افزایش صادرات
ایران بوده است.
بهره باالی بانکی ،مالیات های ناعادالنه ،عدم توازن
در زنجیره فوالد ،سخت گیری بی مورد ادارات دولتی
نظیرگمرک و محیط زیست ،نبود زیرساخت مناسب مانند
راه آهن ،بنادر و آب و بیمه تامین اجتماعی معضالت
دیگری است که فوالدسازان با آن مواجه هستند .در چند
سال گذشته تقریبا تمام فوالد سازان در حاشیه ضرر بودند
و از این رو چگونه می توانند بهره های بانکی باالی 20
درصد پرداخت نمایند؟ متاسفانه در امر مالیات هم امور
مالیاتی سلیقه ای عمل می کند .به طور کلی صنعت فوالد
تاب و تحمل  9درصد مالیات بر ارزش افزوده را ندارد مضافا
اینکه مالیاتی که دریافت می شود ،مالیات بر ارزش است نه
مالیات بر ارزش افزوده!
باید گفت عدم توازن در زنجیره فوالد ،عدم توازن در
مجوزات صادره در رسته های مختلف ،عدم توجه به برنامه
کشورهای رقیب مانند ترکیه ،اوکراین ،هند و کشورهای
عربی همواره مشکالتی را برای فوالدسازان ما ایجاد کرده
است .همچنین وجود شرکت های خصولتی و استفاده از
رانت های دولتی مشکل دیگر فوالدسازان کشور است.
بنابراین با وجود این همه مشکل ریز و درشت در صنعت
فوالد ایران عزم جدی دولت محترم و به کارگیری
راهکارهای چندگانه و عملیاتی شدن همزمان آن ها
برای رشد صنعت فوالد کشور ضروری به نظر می رسد.
پیشنهاداتی که می توان برای حل مشکالت فوالدسازان
مطرح کرد شامل موارد ذیل است:
 -1تدوین نقشه راه صنعت فوالد با نظر دولت محترم و
تولید کنندگان فوالد و تصویب آن
 -2کاهش بهره بانکی برای تولیدکنندگان فوالد
 -3بهبود فضای کسب و کار و تحریک بازار مسکن
 -4اجرای دقیق اصل  44در صنعت فوالد
 -5تک نرخی کردن ارز برای جلوگیری از رانت و رونق صادرات
 -6ایجاد بستر و زیرساخت های مناسب برای صادرات
 -7اعطای مشوق های صادراتی و مالیاتی
 -8کاهش نرخ سود سپرده بانکی
 -9اصالح قوانین کسب و کار از جمله مالیات بر ارزش
افزوده و بیمه تامین اجتماعی
 -10ایجاد امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی

"چیالن" با بررسی گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ارائه داد:

کارنامــه فــوالد ایــران در نیمــه اول ســال 96
آمارهای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
در  6ماهه نخست امسال منتشر شد و
براساس گزارش این تشکل صنفی تولید
فوالد میانی و محصوالت فوالدی در نیمه
نخست امسال به ترتیب  14درصد و 11
درصد رشد داشته است.

افزایش  700هزارتنی تولید شمش
در  6ماه

امسال  785 10هزار تن گزارش شده که
درمقایسه با  8میلیون و  905هزار تن 6
ماهه نخست پارسال 21درصد باالتر است.
براساس این گزارش در نیمه نخست سال
 96تولید همه محصوالت فوالدی به جز
میلگرد و تیرآهن افزایش داشته که نشان
می دهد رکود بخش مسکن و ساخت و
ساز همچنان باعث کاهش تولید مقاطع
ساختمانی شده است.

به گزارش چیالن ،تولید فوالد میانی تا

پایان شهریور ماه  10میلیون و  442هزار صــادرات در محصــوالت نهایی
تن گزارش شده درحالی که در مدت فوالدی همچنان منفی است

مشابه سال قبل  9میلیون و  147هزار تن
بود .از این میزان  5میلیون و  563هزار تن
بیلت و بلوم و  4میلیون و  879هزار تن
اسلب بوده است که نشان می دهد در 6
ماهه نخست امسال بیش از  700هزار تن
شمش فوالدی و حدود  500هزارتن هم
اسلب بیشتر از مدت مشابه سال گذشته
تولید شده است.

رشــد تولید در همه محصوالت
فوالدی به جز میلگرد و تیرآهن
تولید محصوالت فوالدی نیز در مدت
مذکور  9میلیون و  685هزار تن گزارش
شده درحالی که در  6ماهه پارسال 8
میلیون و  722هزار تن بود .بیشترین
حجم تولیدات محصوالت فوالدی در نیمه
نخست سال جاری مربوط به ورق گرم با
تولید  3میلیون و  764هزار تن بوده و
بعد از آن میلگرد با تولید  3میلیون و 73
هزار تن قرار داشت که در تولید ورق گرم
رشد  7درصد و در میلگرد افت  2درصد
به چشم خورد .تولید ورق سرد فوالدی
نیز در این مدت یک میلیون و  195هزار
تن و ورق پوشش دار  778هزار تن بود.
تولید آهن اسفنجی هم در نیمه نخست

بررسی آمارهای انجمن فوالد نشان می
دهد صادرات در بخش محصوالت فوالدی
همچنان منفی است و در  6ماهه اول سال
جاری  58درصد افت داشته که البته دلیل
عمده آن کاهش شدید صادرات ورق های
گرم و سرد فوالدی بوده است .صادرات
محصوالت فوالدی درمجموع در مدت
مذکور  576هزار تن بوده درحالی که در
مدت مشابه سال قبل یک میلیون و 203
هزار تن بود.
بیشترین کاهش صادرات در این مدت را
در بخش ورق سرد با  95درصد افت شاهد
بودیم و سپس ورق گرم باالی  3میلی متر
با افت  81درصد قرار داشت .همچنین در
بخش ورق گرم زیر  3میلی متر نیز کاهش
 40درصدی صادرات به چشم می خورد.

 581هزار تن متعلق به بیلت و بلوم بوده
است.
رشد صادرات بیلت و بلوم  37درصد و
اسلب  185درصد بود .در  6ماهه نخست
پارسال هم یک میلیون و  151هزار تن
بیلت و بلوم و  564هزار تن اسلب صادر
شده بود.
اما نکته جالب توجه دیگر در آمارهای نیمه
نخست صنعت فوالد کشور ،رشد 415
درصدی صادرات آهن اسفنجی نسبت به
مدت مشابه سال گذشته است .صادرات
آهن اسفنجی در نیمه اول امسال 407
هزار تن بوده در حالی که در نیمه اول
سال قبل  79هزار تن گزارش شده است!

افت واردات همچنان ادامه دارد
بررسی های آماری نیمه نخست سال
جاری نشان می دهد روند واردات فوالد
میانی و محصوالت فوالدی همچنان
کاهشی است و در این مدت افت واردات
محصوالت فوالدی  31درصد و فوالد
میانی  89درصد بوده است .درمجموع در
 6ماهه اول امسال یک میلیون و  25هزار
تن محصوالت فوالدی وارد کشور شده
که بیشترین سهم آن را ورق گرم زیر 3
میلی متر با  327هزار تن و ورق سرد با
 315هزار تن شامل می شود .در این مدت
همچنین  13هزار تن فوالد میانی از خارج
از کشور تامین شده است.

است مصرف ظاهری محصوالت فوالدی
در این مدت  10میلیون و  134هزار تن
بود درحالی که در مدت مشابه سال قبل
کمی بیشتر از  9میلیون تن بود .مصرف
ظاهری در انواع ورق فوالدی افزایشی
بوده اما همچنان به دلیل رکود فعالیت
های ساختمانی ،مصرف ظاهری تیرآهن و
میلگرد کاهش داشته است.
علی رغم افزایش مصرف ظاهری در انواع
ورق ،افت مصرف ظاهری فوالد میانی به
چشم می خورد .فوالد میانی در نیمه اول
در کل  7میلیون و  265هزار تن مصرف
شد که  4درصد پایین تر از مدت مشابه
سال قبل است .در این بین مصرف ظاهری
آهن اسفنجی هم کاهشی بوده و درحالی
که  11میلیون و  319هزار تن در نیمه اول
پارسال بود ،امسال به  10میلیون و 378
هزار تن رسید.

ترکیب ســبد فوالد ایران در نیمه
نخست سال 96
سهم ورق گرم از کل تولید فوالد در نیمه
نخست امسال چشم گیر بود و 38.86
درصد از کل تولید را شامل شد .میلگرد
در تولیدات فوالدی سهم  31.73درصدی
از کل تولید داشت و بعد از آن ورق سرد
با  12.34درصد ،ورق پوششدار با 8.03
درصد و تیرآهن با  4.75درصد قرار داشت.
سهم فوالد میانی در صادرات فوالد کشور
 84.71درصد بود و بعد از آن میلگرد
با  7.38درصد و ورق با  4.14درصد و
تیرآهن با  2.28درصد قرار داشت.

صادرات آهن اسفنجی  5برابر شد!
مصرف ظاهــری ورق های فوالدی
در نیمه نخست سال جاری جهش صادرات
فوالد میانی رقم خورد به طوری که شاهد افزایشی است
بیشترین سهم واردات نیز مربوط به ورق
رشد 86درصدی آن بودیم .درمجموع در
این مدت  3میلیون و  190هزار تن فوالد
میانی صادر شد که یک میلیون و 609
هزار تن مربوط به اسلب و یک میلیون و

انجمن فوالد در گزارش  6ماهه اول امسال
خود اعالم کرده مصرف محصوالت فوالدی
در کشور رو به افزایش بود و رشد 13
درصدی را به ثبت رسانده است .گفتنی

گرم با  42.67درصد بود و سپس ورق
سرد با  30.34درصد و ورق پوششدار با
 16.28درصد بیشترین حجم از واردات
فوالد کشور را داشتند.

رشد دو برابری صادرات فوالد خراسان
سید حسین احمدی ،مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان اعالم کرد :در  6ماهه اول امسال
در بخش نورد  360هزار تن ،شمش 380هزار تن و آهن اسفنجی حدود  590هزار تن
تولید داشتیم .وی افزود :میزان صادرات نیز با  2برابر رشد همراه بود و به  75هزار تن
رسید که معادل میزان صادرات سال گذشته بوده است.

فاز نخست صبافوالد خلیج فارس در آستانه افتتاح

افتتاح واحد ذوب و ریخته گری بوتیای
ایرانیان در اسفند 97
واحد ذوب و ریخته گری شرکت
فوالد بوتیای ایرانیان با  39درصد
پیشرفت فیزیکی و با تامین اکثر
تجهیزاتدر اسفندماه سال  97به
اتمام می رسد.

مرتضی یزدخواستی ،مدیرعامل صبا
فوالد خلیج فارس در گفت و گو با
چیالن ضمن بیان این خبر که فاز
نخست کارخانه ظرف چندروز آینده
به بهره برداری می رسد ،گفت :قرار بود
واحد آهن اسفنجی هفته قبل افتتاح
گردد اما به دالیلی این افتتاح عقب
افتاد و به احتمال زیاد در هفته های آتی
رسما افتتاح می شود.
وی افزود :کل ظرفیت اسمی فاز نخست واحد آهن اسفنجی  1.5میلیون تن است
و در فازهای بعدی طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است این ظرفیت به
 4.5میلیون تن برسد.
مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس تاکید کرد :آغاز فازهای بعد به سرمایه گذار
بستگی دارد و بعد از افتتاح احتماال در مورد آن تصمیم گیری صورت می گیرد.
یزدخواستی درباره وضعیت بازار آهن اسفنجی نیز گفت :بررسی ها نشان می دهد
تقاضا برای آهن اسفنجی در کشور وجود دارد اما محصول تولیدی در این کارخانه
بریکت گرم است و به جهت نزدیکی به آب های آزاد ،صادرات برای ما بهتر است
البته این موضوع بدان معنا نیست که حتما باید صادرات شود بلکه تامین نیاز داخل
نیز از اولویت های ماست.
گفتنی است ،مرتضی فغانی ،مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق
بازنشستگی کشوری  27مهر ماه در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما از افتتاح
کارخانه تولید آهن اسفنجی (صبا فوالد خلیج فارس) به روش بریکت گرم در آینده
نزدیک خبر داده بود.
وی گفته بود ،این کارخانه با وجود آنکه مدت ها متوقف بود و روند کندی در اجرا
داشت با سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی هلدینگ انرژی صندوق بازنشستگی
کشوری عملیاتی شده و  350نفر اشتغال مستقیم و  4هزار نفر اشتغال غیر مستقیم
دارد .این کارخانه اولین واحد آهن اسفنجی به روش بریکت گرم بوده و در خاورمیانه
سومین است.

به گزارش چیــالن ،محـــمدرضا
خسروی راد ،مدیرعامــــل شرکت
فوالد بوتیای ایرانیان ضمن بیان
این مطلب که مشکل عمده این شرکت تامین منابع مالی است ،گفت :به
راهکارهای متعددی برای رفع این مشکل مراجعه کردیم و هم اکنون پروژه
های این شرکت جزو پروژه های اولویت دار کشور است.
خسروی راد ،محدودیت مواد اولیه و تامین خوراک برای واحدها را نیز از
دیگر مشکالت فوالد بوتیای ایرانیان دانست و گفت :اگر خوراک کنستانتره
تامین شود این شرکت ظرفیت تولید هشت میلیون تن گندله دارد.
وی افزود :ساخت کارخانه فوالد بوتیا  18درصد پیشرفت دارد و منتظر
اعتبار خارجی پروژه هستیم و این کارخانه در کشور منحصر به فرد است
و  30درصد صرفه جویی انرژی با سیستم شارژ گرم دارد.
خسروی راد اضافه کرد :هم اکنون واحد ذوب و ریخته گری شرکت فوالد
بوتیای ایرانیان  39درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اکثر تجهیزات آن تامین
شده و به سرعت در حال تکمیل است و تعهد کردیم در اسفند سال 97
به اتمام می رسد.

دومین طرح فوالد استانی با روش
پرد افتتاح شد
دومین طرح از طرح های فوالد استانی
توســط معاون اول رئیس جمهور و با
تکنولوژی ایرانــی پرد در میانه افتتاح
شد.
به گزارش چیالن ،در مراسم افتتاحیه
این طرح ،معــاون اول رئیس جمهور،
وزیر صنعــت ،معدن و تجارت ،رئیس
هیئت عامل ایمیدرو ،فرمانده قرارگاه
سازندگی خاتم االنبیا و سایر مسئوالن استانی حضور داشتند و در آیین افتتاح
دکتر مهدی کرباســیان رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت :این دومین پروژه از
هفت طرح فوالدی استانی در کشور است که به دست معاون اول رییس جمهور
افتتاح می شود .همچنین ،دومین کارخانه تولید آهن اسفنجی در کشور است که
با تکنولوژی ایرانی ( )PEREDوارد چرخه تولید در صنعت فوالد می شود.وی افزود:
انتظار می رود تا پایان سال پروژه های دیگری از فوالدهای استانی در بخش آهن
اسفنجی به بهره برداری برسد.
کرباسیان خاطرنشان کرد :شرکت ام ام ای دارنده تکنولوژی پرد این تکنولوژی را
در اروپا و آسیا به ثبت رسانده است .کرباسیان همچنین با برشمردن ویژگی های
طرح جامع فوالد خاطر نشان کرد :عملیاتی شدن زنجیره فوالد در این طرح مورد
تأکید مجموعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت است و قرارگرفتن آهن اسفنجی
میانه در کنار کارخانه نورد آذربایجان ،به تکمیل زنجیره فوالد در اســتان کمک
خواهد کرد.

بازدید هیئت تجاری ژاپنی و کره ای
از خط تولید فوالد خوزستان

مدیرعامل شرکت فوالد بوتیای ایرانیان در ادامه گفت :این شرکت در
انتهای سال  96می تواند  400هزار تن را تولید کند که به فوالد زرند و
فوالد ایرانیان عرضه می شود.
وی بیان کرد :سرمایه گذاری پروژه های فوالد بوتیای ایرانیان بالغ بر 6
هزار میلیارد تومان است که بیش از  25درصد از این بودجه جذب شده
است و مابقی آن طی  2سال آینده جذب می شود و برای اجرا پیمانکاران
از تکنولوژی اروپایی که از کشور چین خریداری شده استفاده می کنند.

درخشش فوالدسازان در روز جهانی استاندارد و روز ملی صادرات
در روز ملی استاندارد از دو فوالدساز شامل فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به
عنوان واحدهای نمونه استاندارد کشوری تجلیل شد.
همچنین در روز ملی صادرات ،از فوالد خوزستان به عنوان واحد نمونه صادرات
تقدیر شد .این شرکت در نیمه نخست امسال نزدیک به یک میلیون و  397هزار
تن بلوم ،بیلت و اسلب صادر کرده بود که درمجموع نسبت به مدت مشابه سال
قبل رشد  71درصدی داشته و به نوعی اولین صادرکننده از لحاظ تناژ صادراتی
در میان فوالدسازان کشور بود.

هیئت تجــاری ژاپنی
و کــره ای  24مهر ماه
از خــط تولیــد بخش
فوالدســازی و سفارش
خریــد محصــوالت
فوالدی ،فوالد خوزستان
بازدید کردند.
ســعید قاســم زاده،
مشاور معاون فروش و
بازاریابی شرکت درباره
این بازدید گفت :در این دیدار پس از بررســی دقیق موارد فنی و بیان انتظارات
مشتریان مذکور ،تبادل نظر میان طرفین نهایی شد.
به گزارش چیالن ،این بازدید در راستای بازاریابی های جدید و همچنین تعامل
هرچه بیشتر با مشتریان خارجی صورت گرفته است.

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

افزایش عرضه فوالد مبارکه در بازار داخل
مدیرعامل فوالد مبارکه از رشد  ۳۳/۵درصدی عرضه محصــوالت فوالدمبارکـــه به بازارهای داخلی در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت :این میزان افزایش
عرضه به منظــــور تأمیـــن حداکثـــری بازارهای داخلی و از محل افزایش تولید و کاهش سهم صادرات جایگزین شده است.
دکتر بهرام سبحانی با مروری بر گزارش عملکرد شرکت در نیمه نخست سال جاری افزود :در این بازه زمانی ،گروه فوالد مبارکه توانست  ۴میلیون و  ۱۷۱هزار تن فوالد خام
تولید کند که با  ۱۵درصد ،بیشترین میزان رشد تولید را در بین فوالدسازان کشور داشته است.
وی تصریح کرد :در بخش گندله سازی نسبت به برنامۀ ساالنه ۲درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶درصد رشد محقق شده و انتظار می رود با بهره برداری کامل از
ظرفیت واحد گندله سازی سنگان به رشد فزاینده ای در این زمینه دست یابیم.
مدیرعامل گروه فوالدمبارکه در ادامه از رشد  ۱۰/۸درصدی تولید آهن اسفنجی در واحدهای احیا مستقیم فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا و رشد  ۱۱/۸درصدی در تولید
تختال در فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا خبر داد و گفت :در گروه فوالد مبارکه در تولید آهن اسفنجی ۱۶درصد و در تولید فوالد خام ۱۵درصد رشد به ثبت رسیده است
و با اجرای کامل توسعه مجتمع فوالد سبا به زودی شاهد رشد تولید فزاینده ای در این مجتمع خواهیم بود.
سبحانی در خصوص بررسی عملکرد نواحی گرم و سرد فوالد مبارکه گفت :در تولید کالف گرم فوالدمبارکه و مجتمع فوالد سبا  ۱/۷درصد و در کالف سرد فوالدمبارکه نیز
۲درصد از برنامه جلو هستیم؛ ضمن اینکه در این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد ۱۶درصد رشد هستیم.
وی با بیان اینکه در تولید ورق گالوانیزه نسبت به برنامه و مدت مشابه سال قبل ۳درصد رشد محقق شده است ،به روند تولید محصوالت ویژه در فوالد مبارکه اشاره و تصریح
کرد :خوشبختانه در تولید این محصوالت در ۶ماهۀ اول سال ۶درصد از برنامه جلوتر هستیم.

جناب آقای حمیدرضا دهقان
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر روابط عمومی فوالدآلیاژی ایران تبریک عرض می نماييم.
گروه رسانه ای چیالن برای شما و آن مجموعه محترم آرزوی سربلندی و موفقيت روزافزون دارد.

اخبار داخلی

مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس خبر داد:
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تولید فوالد چین در اکتبر کاهشی است
اوایل ماه اکتبر تولید فوالد خام چین کاهش یافت که انعکاس دهنده اعمال محدودیت های تولید آهن و فوالد و
اجرای قوانین کاهش تولید در این کشور است .براساس آمار انجمن آهن و فوالد چین در مدت  10روزه اول اکتبر
تولید روزانه فوالد چین  34هزار و  100تن افت یافته و به  2.37میلیون تن رسید .این افت تولید ناشی از اعمال
محدودیت در شهرهای شمالی چین است و در همین راستا چندین شرکت فوالدی تولید خود را از اول اکتبر 50
درصد کاهش دادند.

اخبار خارجی

خریدار دیگـــری به فوالد پاکستــــان
عالقه مند است
به دنبال تمایل سینواســتیل چین و
فوالد مبارکه اصفهان ،ســازمان امور
مرزی پاکستان ( )FOWنیز عالقمندی
خــود را برای کســب کارخانه فوالد
پاکستان ( )PSMاعالم کرده است.
به گزارش چیالن ،با وجود این عالقه
مندی ،مذاکرات در مراحل اولیه است.
سازمان امور مرزی پاکستان قصد دارد
تا مهارت های فنی درباره ظرفیت های تولید ،کارکنان ،وضعیت تاسیسات و دیگر
جنبه های تجارت کارخانه فوالد پاکستان را کسب نماید.
رسانه های محلی گزارش داده اند که در طی بازدید گروه  FOWاز کارخانه ،سازمان
امور مرزی زمان تعیین شده ای را برای راه اندازی مجدد کارخانه فوالد پاکستان
و مشــکالت احتمالی تولید را که در آینده ممکن است رخ دهد را بررسی کرده
اســت .در ابتدا این دیدار  11اکتبر  2017برنامه ریزی شده بود اما این کار انجام
نشد و در نتیجه این کارخانه اکنون هیچ مدیری ندارد .انتظار می رود این جلسه
تا پایان ماه برگزار گردد
شایان ذکر اســت که PSMبزرگترین فوالدساز پاکســتان با ظرفیت تولید 1.1
میلیون تن است .فعالیت این کارخانه در ژوئن  2015به حالت تعلیق درآمد .دولت
پاکستان سال هاست که به دنبال مالک جدیدی برای این کارخانه است اما تاکنون
هیچ مالکی برای آن پیدا نکرده اســت .طبق بیانیه رسمی کمیسیون خصوصی
سازی پاکستان ،کارخانه و تجهیزات فوالد به مدت  30سال به سرمایه گذار جدید
اجاره داده خواهد شــد .باوجود آنکه آخرین مهلت سازمان خصوصی سازی برای
واگذاری این کارخانه ژوئن  2017بود اما تاکنون این اتفاق نیافتاده است.
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کارخانه  JSWهند ظرفیت تولید را به
 12میلیون تن می رساند
فــوالد  JSWظرفیت
برنامه ریزی شــده
خود را برای کارخانه
فــوالد جدیــد در
 Odishaتغییــر داد.
انتظــار مــی رود
تجهیزات به روز شده
و تولید از  10میلیون
تن در سال به  12میلیون تن در سال برسد .فوالد  ISWقصد دارد تکنولوژی های
شرکت های خارجی را به منظور افزایش ظرفیت تولید در فوالد  Odishaبکار بگیرد.
این فوالدساز هند ،احتماال تکنولوژی  Corexرا برای برنامه خود انتخاب کرده است.
این تکنولوژی نیازمند مســاحت کمتری از زمین است و این موضوع فرصتی را
برای اجرای پروژه فراهم می کند درحالی مشــکل اصلی در هند ،اخذ اجازه برای
گرفتن زمین در این کشــور است .دولت اجازه ندارد به شرکت  JSWبابت اجرای
پروژه بیش تر از  2700هکتار زمین بدهد اما این میزان زمین برای اجرای طرح
کافی نیست حتی اگر آنها از آخرین تکنولوژی ها و فناوری ها استفاده نمایندISW .
پیش از این  4500هکتار زمین برای تاسیسات و امکانات دیگر درخواست کرده
بود .گفتنی اســت ،پروژه فوالد  Adishaازجمله برنامه های توسعه ای شرکت JSW
است که با هدف افزایش ظرفیت های کل از  18میلیون تن به  40میلیون تن در
سال عملیاتی می شود .اگرچه این طرح ها عملیاتی شود ولی  JSWبه عنوان یک
تولیدکننده ،مواد اولیه تولید خود را در اختیار ندارد و بدین منظور برای تامین نیاز
ســنگ آهن ،این شرکت قرارداد و تفاهمنامه بلندمدت  50ساله ای را با شرکت
دولتی معدنی  Odishaبرای تامین  30میلیون تن ســنگ آهن در سال امضا کرده
است.

قراضه اروپا توسط ترکیه ای ها رزرو شد
به گزارش چیالن ،پس از مذاکرات ،یک شرکت بلژیکی محموله ای از قراضه را با متوسط قیمت  300دالر در هر تن به
فروش رساند .محموله فوق برای تحویل در ماه نوامبر یا ابتدای ماه دسامبر است .بهای قراضه اروپا در محدوده  293دالر
در هر تن برای تحویل در ترکیه است .برخی کارخانه ها می گویند کشورهای اروپایی قیمت  300دالر در هر تن را برای
قراضه تحویل ترکیه پیشنهاد می دهند .دو محموله قراضه در هفته های اخیر گزارش شده است .کارخانه فوالد دیگری
در ترکیه نیز  2هزار و  700تن قراضه را به بهای  295دالر در هر تن خریداری کرده است .قراضه روسیه اما از  290دالر
در هر تن تجاوز نمی کند.

بی اچ پی بیلیتون تولید سنگ آهن را کاهش و ذغال سنگ کک شو را افزایش داد
بی اچ پی بیلیتون سومین تولیدکننده بزرگ سنگ آهن جهان صورت های مالی خود مربوط به سه ماهه سوم سال
 2017را منتشــر کرد که روند تولید عکس وضعیت ســه ماهه قبل بوده است .عملکرد این شرکت نشان می دهد
تولید و فروش بی اچ پی بیلیتون در مدت مذکور کاهش داشــته درحالی که تولید زغال کک شــو به شدت افزایش
داشته است .در طول ماه های جوالی تا سپتامبر تولید سنگ آهن این شرکت  64میلیون و  300هزار تن و فروش
آن  63میلیون و  300هزار تن بود که درمقایســه با سه ماهه قبل تولید  7.7درصد و فروش  11درصد افت داشته
است .این میزان تولید و فروش نیز  3.6درصد و  3.2درصد کمتر از سه ماهه سوم سال  2016بود .انتظار می رود
کاهش در تولید معادن ســنگ آهن غرب اســترالیا به دلیل آتش سوزی در یکی از کارخانه ها در ماه ژوئن و تعمیر و نگهداری در سه ماهه منتهی به سپتامبر
 2017اتفاق افتاده باشد .برعکس استخراج زغال کک شو درمقایسه با سه ماهه دوم افزایشی بوده و  10میلیون و  600هزار تن شده بود .البته رقم تولید زغال
در سه ماهه سوم سال  2017نسبت به مدت مشابه سال قبل باقی مانده است .این تولیدکننده اشاره کرده که برای سال مالی  2018در نظر دارد تولید سنگ
آهن و زغال را به بدون تغییر و در سطح  275تا  280میلیون تن و  44تا  46میلیون تن حفظ نماید.
بی اچ پی بیلیتون در تالش است تا تمامی موافقت های الزم برای افزایش ظرفیت تولید تا  290میلیون تن را کسب نماید تا بتواند پیش بینی خود را محقق نماید.
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هفته منتهی
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2017
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16جوالی23 2017جوالی30 2017جوالی2017
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هفته منتهی به
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داخلی
تمرکز وزارت نیرو در دولت دوازدهم بر اقتصاد آب و برق است
ستار محمودی ،سرپرست وزارت نیرو گفت :در صنعت آب و برق مشکالت
فنی نداریم ،تنها مساله ما برای پشتیبانی صنعت آب و برق ،مساله اقتصاد است؛
بنابراین تمرکز وزارت نیرو در دولت دوازدهم بر اقتصاد آب و برق خواهد بود.
در 4سال گذشته میزان حمل بار با شبکه ریلی 25درصد افزایش یافته است
سعید محمدزاده ،مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران با اشاره به اهمیت
اتصال شبکه ریلی به مراکز بار گفت :در  4سال گذشته میزان حمل بار با شبکه
ریلی از  31تا  33میلیون تن به  40میلیون تن افزایش یافته است.
گذار از نظام سنتی آمار به مدرن برنامه اصلی مرکز آمار است
امیدعلی پارسا ،رئیس مرکز آمار ایران ،عبور از نظام سنتی آماری به نظام مدرن
را هدفگذاری اصلی مرکز آمار ایران عنوان کرد.
بانکها و صندوق توسعهملی دو لبه انتقاد شریعتمداری
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت با انتقاد تلویحــی و صریح از وضعیت تولید و
صادرات در کشور معتقد است که اقدام جدی در جهت نوسازی صنایع صورت
نگرفته و در خصوص صادرات نیز آنگونه که باید عمل نشده است.
الریجانی :بودجه  ۹۷بر مبنای بودجه عملیاتی تنظیم و تصویب میشود

فعالیت تجاری در بازار قراضه وارداتی ترکیه آرام است اما فروش در اروپا همچنان انجام می شود.
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سرخطخبرهایاقتصادی

هفته منتهی به
هفته منتهی به
20اکتبر
11اکتبر2017
2017

39/5-40/5

42-43

42-43

42-43

47-48

45/5-46/5

44/5-54/5

32-33

33-34

80-81

83-84

83-84

84-85

90-91

97-98

99-100

81/5-82/5

82-83

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

407/5

423

432

445

470

500

503

490

490

471-472

495-500

500-505

508

530

550

555

550

551-553

445-455

465-475

470-490

495-500

505-510

540-545

550-560

555-565

540-545

519-530

536-542

551-557

561-567

581

596-602

603-614

628-634

617-628

495-505

515-520

525-530

535-540

550-555

575-585

585-595

595-605

590-595

435-440

450-460

450-460

480-490

500-510

525-535

530-540

510-520

517-522

474-486

504-516

508-524

532-543

545-557

561-573

599/5

628/5

628

446-450

469-479

483

493-495

520

544-546

552-554

531-533

521-523

رییس مجلس شورای اســامی از تنظیم بودجه سال  ۱۳۹۷بر مبنای بودجه
عملیاتی خبر داد
رایزنان بازرگانی در  ۵۰کشور مستقر میشوند
مجتبی خســروتاج ،رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به حضور  ۲۰رایزن
بازرگانی ایران در کشــورهای هدف صادراتی ،گفت :در آینده تعداد رایزنان
بازرگانی ایران به  ۵۰نفر افزایش می یابد.
کاهش نرخ سود تسهیالت در دستور کار شورای پول و اعتبار
ایلنا :وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد که کاهش نرخ سود تسهیالت با
توجه به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یک برنامه در دستور کار
شورای پول و اعتبار قرار دارد.

خارجی
وزیر خارجه انگلیس :لندن از سرمایه گذاری خارجی در ایران حمایت
می کند
بوریس جانسون ،وزیر امور خارجه انگلیس در اندیشکده چتم هاوس ،با حمایت
از سرمایه گذاری در ایران ،برجام را به سود امنیت کشورهای غربی دانست.
اوپک بازار نفت را کنترل نمیکند
دبیرکل اوپک اعالم کرد این سازمان در جایگاهی نیست که بازار نفت را کنترل کند.
سهام ژاپن به باالترین رکورد دو دهه اخیر رسید /ین افت کرد
با پیروزی جناح حاکم شــینزو آبه در انتخابات ژاپن و روشن شدن چراغ سبز
برای سیاستگذاریهای مبتنی بر محرکهای مالی بیشتر ،ین افت کرد و سهام
ژاپن به باالترین رکورد دو دهه اخیر رسید.
احتمال استفاده مجدد آمریکا از روشهای نامتعارف مقابله با رکود
رییــس فدرال رزرو ،جانت یلن در کلوپ اقتصاد ملی گفت که ممکن اســت
سیاستگذاران مالی آمریکا یک بار دیگر مجبور شوند برای جلوگیری از یک
رکود بزرگ دیگر ،از ابزارهای مالی غیرمرسوم استفاده کنند.
اصالحات مالیاتی فرانسه سالی  ۴.۴میلیارد یورو آب میخورد
وزیر دارایی فرانســه اعالم کرد :اصالح قوانین مالیاتی ساالنه  ۴.۴میلیارد یورو
برای این وزارتخانه هزینه خواهد داشت.

اخبار فوالد

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
صاحب امتیاز :انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
مدیر مسئول :سیدرسول خلیفه سلطانی
سیاستگذاری :حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر :سید احمد عسکری
گرافیک و صفحهآرایی :مونا قهاری
همکاران این شماره :مریم رحیمی ،مائده صالح ،پیمان مرادی ،محمدباقر حسینزاده ،محسن احمدی
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از خیابان شــهید بهشــتی،کوچه پردیس ،پــاک  3جدید  /تلفن:
88551701-4
ایمیلmag@chilanonline.com :
پایگاه خبــری تحلیلی چیالن آنالینwww.chilanonline.com :
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قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی

(واحد :ریال/کیلوگرم)

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
میلگرد ساده

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

سایز

هفته سوم مهر

هفته چهارم مهر

سایز

هفته سوم مهر

هفته چهارم مهر

سایز

هفته سوم مهر

هفته چهارم مهر

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

31,500
30,500
29,500
29,500
29,500
29,500
29,500
30,000
29,500
29,500
31,000

32,000
31,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,500
30,000
30,000
31,500

6.5
8
10
12
14

25,300
***
***
26,250
26,250

24,500
***
21,000
26,850
26,850

3
4
5
6
8
10
12
15

22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
***

21,400
21,400
21,400
21,400
21,400
21,400
21,400
***

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته سوم مهر

هفته چهارم مهر

2

28,900

28,900

3

26,800

26,800

4

26,400

26,400

5

26,400

26,400

6

25,700

25,700

8

25,700

25,700

10

25,400

24,650

12

25,200

24,750

15

25,200

24,650

20

23,300

23,500

25

22,650

22,650

سایز

هفته سوم مهر

هفته چهارم مهر

8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32

22,700
22,020
22,020
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
22,400
22,400

21,900
20,800
20,800
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
20,700
22,400
22,400

ناودانی
سایز

هفته سوم مهر

هفته چهارم مهر

6
8
10
12
14
16
18
20
22

***
22,500
22,500
22,500
22,500
22,900
33,400
33,400
33,400

***
21,400
21,400
21,400
21,400
21,400
33,400
33,400
33,400

روندتغییرات
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

بورسکاال
نام کاال

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

حجممعامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

39,561

4606

1396/07/24

1396/10/30

فوالد خوزستان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

23,500

5063

1396/07/24

1396/09/30

فوالد خوزستان

تختال C

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

24,782

35807

1396/07/24

1396/09/30

فوالد خوزستان

تختال طول کوتاه

18,335

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

33,803

4766

1396/07/24

1396/10/30

مجتمع فوالد خراسان

سبد میلگرد مخلوط

20,200

200

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

27,977

50383

1396/07/24

1396/10/30

فوالد هرمزگان جنوب

تختال C

19,300

14500

1396/07/25

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

20,959

1000

1396/07/22

1396/07/25

فوالد کرمان

میلگرد A3-10

22,000

110

1396/07/24

1396/07/29

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

21,300

645

1396/07/25

1396/08/30

فوالد کرمان

میلگرد A3-10

22,000

110

1396/07/30

1396/08/03

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

22,000

25000

1396/07/29

1396/08/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

21,500

5555

1396/07/29

1396/08/02

گروه ملی صنعتی فوالد
ایران

میلگرد کالف A2- 8

22,019

500

1396/07/26

1396/08/01

تختال C

19,490

40000

1396/07/18

1396/08/30

مجتمع فوالد کویر

سبد میلگرد مخلوط

20,200

2420

1396/07/19

1396/07/24

تولیدکننده

فوالد خوزستان

تولیدکننده

نام کاال

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

حجممعامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

سبد شمش فوالدی

18,050

15000

1396/07/22

1396/08/30

19,301

20000

1396/07/24

1396/08/30

6000

1396/07/26

1396/08/30

1396/07/24

1396/07/29
1396/09/10

