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فوالدسازی معادن ،عجیب ولی واقعی!
سید حسین احمدی

مدیر عامل مجتمع فوالد خراسان

یکی از اتفاقات عجیب که از چند سال گذشته در صنعت
فوالد ایران روی داده و هنوز هم ادامه دارد ،سرمایه
گذاری شرکت های معدنی در فوالدسازی و حتی
نورد است .موضوعی که شاید یکی از دالیل اصلی آن،
خصوصی سازی ناصحیح کارخانجات فوالدی و معادن
سنگ آهن بوده است به گونه ای که برخالف روال
خصوصی سازی در صنعت مس ،معدن و کارخانه فوالد
در یک پکیج سودآور به بخش خصوصی واگذار نشده
است و فقط کارخانه فوالدی در مسیر خصوصی سازی
قرار گرفته است .نتیجه این رویکرد ناصحیح این شده
که حاشیه سود  40تا  50درصدی معادن بزرگ سنگ
آهن کشور به جای آنکه صرف افزایش ذخایر همان
معادن و افزایش ظرفیت تولید سنگ آهن و کنسانتره و
گندله از طریق اکتشاف و استخراج شود ،صرف توسعه
افقی این واحدها به سمت صنایع ذوب و نورد شده است
و کار تا جایی پیش رفته که بر طبق آخرین اطالعات
منتشره از پایش طرح جامع فوالد ،در افق  1404حدود
 13میلیون تن کمبودکنسانتره خواهیم داشت! البته
نشانه های این کسری از هم اکنون هم قابل مشاهده
است به طوری که ما به سختی کنسانتره مورد نیاز خود
در فوالد خراسان را تهیه می کنیم و شرکت های معدنی
نیز مدام از این موضوع سخن می گویند که کنسانتره
و گندله تولیدی خود را برای تامین خوراک واحدهای
احیاء خود برنامه ریزی کرده اند و در آینده ای نزدیک
امکان فروش این محصول به واحدهای فوالدی وجود
ندارد!
سوال اینجاست که حاشیه سود  2تا  3برابری واحدهای
بزرگ معدنی نسبت به فوالدسازان چرا صرف اکتشاف و
استخراج سنگ آهن نشده است تا اکنون با شدت کمتر
و در سال های آینده با شدت زیادتر با نگرانی به نام
کمبود کنسانتره روبرو نباشیم؟ آیا رسالت اصلی معادنی
که پروانه بهره برداری آن ها به نام دولت است ،تامین
مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فوالدی نیست؟ حتی در
شرایط کنونی که معایب این رویکرد غلط مشخص شده
است هم متاسفانه نظارت کافی برای راهبری و هدایت
سرمایه گذاری واحدهای معدنی در تولید فوالد اعمال
نمی شود به طوری که احداث حدود  6میلیون تن طرح
فوالدی توسط واحدهای بزرگ معدنی آغاز شده است
و مراحل اولیه پیشرفت را هم پشت سر گذرانده است.
به نظر می رسد یکی از رسالت های اصلی ستاد زنجیره
فوالد کشور می بایست هدایت صحیح طرح های توسعه
واحدهای معدنی در طول زنجیره فوالد باشد تا سرمایه
گذاران صنعت فوالد کشور بتوانند با اطمینان خاطر از
تامین مواد اولیه موردنیاز خود در مسیر توسعه صنعت
فوالد حرکت کنند چرا که در غیر این صورت در
سال های آتی با چالش های زیادی در تامین خوراک
فوالدسازان روبرو خواهیم شد و ظرفیت تولید و اشتغال
فعال فوالد کشور با تهدید جدی روبرو خواهد شد.

گزارش چیالن از مهم ترین مطالبات مطرح شده در نشست خبری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

از خصوصی سازی واقعی تا تصویب طرح جامع فوالد در هیئت دولت

نشستخبریانجمنتولیدکنندگانفوالدایران
پس از حدود  2سال وقفه با حضور تعدادی از
اعضای هیئت مدیره این انجمن و اصحاب رسانه
در تاریخ  10دی ماه سال جاری برگزار شد.
دکتر اسالمیان :طرح جامع فوالد به عنوان
یک سندباالدستی در دولت تصویب شود
دکتر محمود اسالمیان ،رئیس هیئت مدیره
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در جمع
خبرنگاران در ابتدای نشست خبری به ارائه
آماری از تولید و صادرات فوالد ایران پرداخت و
گفت :پیش بینی می شود تا پایان امسال تولید
فوالد خام کشور به  21.5میلیون تن برسد و
برآوردها این است که این رقم در سال آینده از
مرز  30میلیون تن بگذرد.
وی افزود :فوالدسازان کشور در هشت ماهه
امسال ،به تولید  14میلیون تن فوالد میانی
رسیدند که در مقایسه با دوره مشابه پارسال
رشد  15درصدی دارد.
اسالمیان کنار گذاشتن طرح جامع فوالد و
درنتیجه صدور مجوزهای بی رویه را عامل برهم
خوردن باالنس مواد اولیه ،مکان یابی و چرخه
توازن زنجیره فوالد دانست و تصریح کرد :شاهد
هستیم که در بخش تولید فوالد میانی ۳۲.۵
میلیون تن ظرفیت سازی شده اما  ۳۴درصد
از این ظرفیت خالی است .در بخش نورد این
حجم بیشتر است و از  ۵۰میلیون تن ظرفیت
سازی مقاطع ،تولید تا پایان سال تنها به ۱۹.۵
میلیون تن می رسد و این به معنای وجود 61
درصد ظرفیت خالی در حوزه مقاطع است.
وی تشکیل ستاد فوالد را یک اقدام ارزشمند
برای سامان بخشی به حوزه فوالد خواند و
گفت :ستاد زنجیره فوالد در جهت ایجاد توازن
در صنعت فوالد به پیشنهاد انجمن و برای رفع
مشکالت این صنعت تشکیل شد و در این
خصوص از وزارت صمت تشکر می کنیم.
رئیس انجمن فوالد تاکید کرد :صنعت فوالد
سهم باالیی در ایجاد اشتغال دارد و براساس
یک بررسی از سوی ژاپنی ها ،به ازای هر یک
شغل در این بخش 25 ،شغل غیر مستقیم
ایجاد می شود و این سهم در ایران می تواند
بسیار بیشتر باشد.
اسالمیان با تاکید اینکه نباید توسعه صنعتی
را با بحث های سیاسی مخلوط کرد اظهار
داشت :درخواست انجمن این است که طرح
جامع فوالد که از سوی این انجمن ،سازمان
ایمیدرو و شرکت فوالد تکنیک تهیه شده ،در
دولت به عنوان سند ملی به تصویب برسد تا
پایه و اساسی برای برنامه های فوالدی باشد و
توسعه ها را مبتنی بر این طرح به جلو پیش برد.

رئیس انجمن فوالد تصریح کرد :امروز قیمت
محصوالت فوالدی در ایران پایین ترین نرخ را
در دنیا دارد و با وجود رشد قیمت محصوالت
فوالدی و افزایش نرخ داخلی ،کماکان قیمت
مقاطع فوالدی کشور از همه تولیدکنندگان
جهان کمتر است .برآورد می شود که قیمت
تولیدات فوالدی ایران بطور متوسط هشت تا15
درصد کمتر از دیگر تولیدکنندگان جهان باشد.
خلیفه سلطانی :بخشی از منابع صندوق
توسعه ملی به صندوق های حمایتی دیگر
تزریق شود
در ادامه این نشست خبری ،سید رسول خلیفه
سلطانی ،دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران گفت :صنعت فوالد نیازمند حمایت
است و بهترین راه برای کمک کردن به این
صنعت استفاده از توان سه صندوق توسعه ای
در کشور شامل صندوق توسعه ملی ،صندوق
بیمه فعالیت های معدنی و صندوق ضمانت
صادرات است .صندوق بیمه فعالیت های
معدنی می تواند منابع ملی مورد نیاز فرآوری
معادن را تامین نماید اما این صندوق سرمایه
کم و محدودی دارد که الزم است تقویت شود.
همچنین صندوق ضمانت صادرات باید بر روی
حمایت از صادرات تمرکز کند در حالی که
سرمایه این صندوق هم اندک است .بنابراین
پیشنهاد می شود دولت بخشی از منابع صندوق
توسعه ملی را به دو صندوق توسعه ای دیگر
تزریق کند.
وی ادامه داد :براساس سند چشم انداز تا 1404
ظرفیت تولید فوالد میانی به  55میلیون تن می
رسد در حالی که نزدیک به  22درصد بیش از
این ظرفیت ،درخواست برای ایجاد فوالدسازی
داریم .در دولت های نهم و دهم در مجموع
برای تولید  140میلیون تن فوالد مجوز صادر
شد و این رقم با تجدید نظرهایی که شد در
ابتدا به  90میلیون تن تقلیل یافت و در پایش
وزارت صمت ،فوالد تکنیک و انجمن مجددا
این رقم به  67میلیون تن کاهش یافت .تحقق
این  67میلیون تن محتمل است اما در تالشیم
این حجم نیز کاهش یابد.
خلیفه سلطانی بر اهمیت اجرای طرح های
فوالدی در کنار منابع آبی به ویژه حاشیه
دریای عمان از بندرعباس تا چابهار تاکید کرد
و گفت :اگر صندوق توسعه ملی قصد حمایت
از طرحی را دارد از طرح های همجوار با آب به
ویژه آب های خلیج فارس تا چابهار حمایت
کند .همچنین انجمن قادر است طرح ها را در
قالب هایبهینهبهصندوقتوسعهملیارائهدهد.
دبیر انجمن فوالد بر بازنگری طرح های قبلی

فوالد در ستاد فوالد تاکید کرده و اظهار داشت:
به عنوان یک راهبرد این تقاضا را از دولت داریم
که طرح های قبلی که در بی نظمی های
مدیریتی دولت های قبلی مصوب شده اند ،به
ستاد فوالد بازگرداند تا مورد بازنگری قرار گیرد.
وی همچنین تصــریح کرد :اگر دولــت در
خصوصی سازی های فوالد ،دست بخش
خصوصی را باز بگذارد ظرفیت های خوبی به
کشور افزوده می شود.
شهرستانی :دولـــت کار تولــید را به
تولیدکنندهبسپارد
سید رضا شهرستانی دیگر عضو هیئت مدیره
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در این
نشست خبری گفت :صادرات فوالد میانی عمده
صادرات فوالد کشور را به خود اختصاص داده
ولی بهتر آن است صنایع پایین دستی فعال
تر شوند و به دنبال جذب سرمایه گذاری براي
فعال شدن این بخش ها باشیم.
وی افزود :دولت به دنبال کار اصلی و نظارت بر
روی صنعت و راهبری کشور باشد و تولید را
به تولیدکننده بسپارد نه اينكه از طريق نهادها
و سازمان هاي مختلف حضور خود در عرصه
توليد را تقويت كند!.
به گفته وی ،بی نظمی بخش صنعت در
دولت های نهم و دهم و صدور مجوزهای بی
رویه موجب هرج و مرج امور شد .همچنین در
دوره مذکور میلیاردها دالر برای صنعت فوالد
سرمایه گذاری صورت گرفت اما در واقع با
اعمال فشارهای سیاسی ،مجوزها صادر شد.
وی تصریح کرد :اگر به فکر توسعه صنعت فوالد
هستیم باید با نگاه بلندمدت برنامه ریزی کنیم
و ستاد فوالد ،اکنون می تواند ابعاد مختلف
برنامه ها را مشخص سازد.
خوروش :درخواست نوردکاران از دولت،
توجه و حمایت از صادرات مقاطع فوالدی
است
احمد خوروش ،عضو هیئت مدیره انجمن فوالد
نیز در این نشست خبری ضمن بیان اینکه
درخواست نوردكاران از دولت ،توجه به صادرات
در مقاطع فوالدی است گفت :چرخه فوالد در
گذشته با مشکالت زیادی مواجه بود اما در
زمان آقای نعمت زاده طرح جامع فوالد کلید
خورد و در ستاد فوالد اکنون مطرح و در حال
اجرایی شدن است.
وی افزود :ضعف های زیرساختی از قبیل
جاده و راه آهن برای فوالدسازان وجود دارد
اما رویکرد دولت دوازدهم رویکرد صادرات
محوری واحدهای تولیدی است که برای تحقق

این هدف باید بسترسازی شود .چراکه اگر قرار
است صادرات محور باشیم باید قدرت رقابت با
رقبا را در میان تولیدکنندگان خود و از طریق
جوایز صادراتی باال ببریم.
عضوهیئتمدیرهانجمنفوالدافزود:طرحجامع
فوالد چرخه این صنعت را از ابتدا تا انتها به دقت
برنامه ریزی کرده و در واقع در مسیر سند چشم
انداز ابعاد مختلف را مورد توجه قرار داده است.
وی شکل گیری ستاد فوالد در دوره وزیر جدید
صنعت را به عنوان نقطه عطفی برای این صنعت
ارزیابی کرد و گفت :ایران به دنبال دستیابی به
صادرات تا  25میلیون تنی در چارچوب سند
چشم انداز  1404است.
احرامیان :اصلي ترين مطالبه انجمن از
دولت ،خروج از بنگاه داري در صنعت
فوالد است
بهادر احرامیان ،عضو هیئت مدیره انجمن در
این نشست گفت :اصلي ترين مطالبه انجمن
از دولت ،خروج از بنگاه داري در صنعت فوالد
است .احرامیان همچنین گفت :اكنون در گندله
و آهن اسفنجي كمبود داريم اما در سال هاي
بعد كسري در كنسانتره و سنگ آهن است.
عضو هیئت مدیره انجمن فوالد افزود :تا چند
سال پیش عمده فوالد مورد نیاز کشور توسط
واردات تامین می شد اما در چند سال اخیر
با افزایش ظرفیت ها نیاز داخل به طور کامل
در حال تامین است .اکنون ایران به جرگه
صادرکنندگان فوالد وارد شده پس می توان
چنین برداشت کرد که شرایط برای آزادسازی
تجارت و خروج دولت از بنگاه داری و خصوصی
سازی فراهم است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران گفت :کشور در سال های آینده ممکن
است به واردکننده سنگ آهن تبدیل شود پس
سرمایه گذاری در بخش معدن از اصلی ترین
اولویت هاست و باید به سرمایه گذاران در حوزه
معدن دلگرمی داده شود.
وی تصریح کرد :فعاالن بازار بایستی همواره
روندهای جهانی را رصد کنند و در این بین باید
دورنمای بازار چین به عنوان اصلی ترین بازیگر
بازار فوالد بررسی گردد .یکی از اتفاقات مهم
بازار چین شامل آزاد شدن صادرات قراضه است
و دلیل این تصمیم مازاد عرضه قراضه چین
است .این مسئله قیمت قراضه را پایین کشیده
و بر روی سنگ آهن هم اثرگذار است .از سوی
دیگر چین عوارض صادرات شمش را به صفر
رسانده است .بنابراین شاید تغییر رویکرد وزارت
صمت در خصوص تعرفه ها با این تصمیمات
چین نیازمند تجدیدنظر باشد.

آکادمی فوالد ،سطح پیشرفته آهن سازی و احیاء مستقیم برگزار می کند
سطح ( 2پیشرفته) دوره آموزشی کاربردی آهن سازی و احیاء مستقیم در روزهای  3تا  5بهمن ماه سال جاری در انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران برگزار می شود .مهمترین سرفصل های در نظر گرفته شده برای ارائه در سطح پیشرفته دوره
کاربردی آهن سازی و احیاء مستقیم عبارت است از :آماده سازی کوره های احیاء و پرباره سازی سنگ آهن ،روش های
تولید گاز احیاء از گاز طبیعی ،کاتالیست ها و تاثیر آن ها در فرآیند احیاء ،تنظیم دما و فشار گاز احیاء ،کنترل و تنظیم
تجهیزات احیاء ،پیشگیری از عیوب کوره های احیاء ،روش های ارتقاء کیفیت آهن اسفنجی ،موازنه و کنترل انرژی و مواد
در واحدهای احیاء مستقیم و نکات مهم بکارگیری مخلوط قراضه و آهن اسفنجی در کوره های قوس الکتریکی

فوالد هرمزگان به سوددهی رسید

فرزاد ارزانی ،مديرعامل شركت فوالد هرمزگان از سود ده شدن این شرکت در
سال  ۹6خبر داد و گفت :عملکرد شرکت و سود هر سهم فوالد هرمزگان نشان
می دهد این شرکت در سال جاری به سوددهی رسیده است .وی تاکید کرد:
سهم فوالد هرمزگان از تولید فوالد میانی کشور  8.1درصد است و توانسته
ایم در  ۹ماه سال جاری بیش از یک میلیون تختال تولید کنیم که این میزان
تولید ،رشد  ۳۰در صدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

ارزانی افزود :در سال  96شاهد سود دهی این شرکت می باشیم به نحوی
که ضرر انباشته طی  ۵سال گذشته نیز جبران خواهد شد .وی با بیان این که برای طرح توسعه در انتظار تامین مالی
هستیم ،گفت :حجم این قرارداد حدود  395میلیون دالر است.
به گزارش چیالن به نقل از تسنیم ،نام فوالد مبارکه،
فوالد خوزستان ،چادرملو و فوالد کاوه جنوب کیش در
میان شاگرد اول های بورس تهران در پاییز  96دیده
می شود.
براساس این گزارش رتبه فوالد مبارکه دوم بوده و رتبه
فوالد خوزستان ،چادرملو و فوالد کاوه جنوب کیش
به ترتیب سیزدهم ،بیشت و یکم و سی و یکم می
باشد .گفتنی است با توجه به تجربیات بورس های
اوراق بهادار در سطح بین الملل ،شناسایی شرکت های
ممتاز یا دارای موقعیت برتر بیشتر بر پایه معیارهای
نقدشوندگی سهام ،میزان تاثیر گذاری شرکت بر بازار
و برتری نسبت های مالی انجام می شود .و  50نماد
فعال تر بورس برای یک دوره یک ساله محاسبه شده و
هر سه ماه به روز می شوند.

فوالد کویر دامغان ظرفیت تولید
بیلت خــود را افزایش می دهد
به گزارش چیالن ،فوالد کویر دامغان به عنوان یکی از
تولیدکنندگان شمش ایران قصد دارد ظرفیت تولید
شمش خود را در آینده نزدیک با توجه به برنامه های
استراتژیک اولیه اعالم شده افزایش دهد .این شرکت
همچنین قصد دارد تولید فوالد را از طریق پروژه های
سرمایه گذاری بیشتر گسترش دهد .فوالد کویر دامغان
تولید را از اواخر  2016آغاز کرده و در آینده نزدیک به
ظرفیت اسمی خود یعنی  300هزار تن خواهد رسید.
تولیدات این کارخانه بیلت در ابعاد  130در  130یا 150
در  150میلیمتر و از طریق دو کوره القایی است .این
شرکت قصد دارد یک کوره القایی دیگر نیز به ظرفیت
 200هزار تن نصب نماید .تولید این کارخانه در حال
حاضر  84هزار تن بیلت در سال است و انتظار می رود تا
ماه آوریل  2018به ظرفیت اسمی برسد .این شرکت برای
تامین مواد اولیه خود جهت رسیدن به ظرفیت اسمی در
نظر دارد مدول  300هزار تنی آهن اسفنجی را تا ماه
آوریل وارد مدار کند .فوالد کویر دامغان تنها تولیدکننده
ایرانی است که تولید آهن اسفنجی را براساس زغال به
جای گاز طبیعی انجام می دهد .این کارخانه در فازهای
بعدی توسعه یک پروژه  500هزار تنی بیلت و اسلب و
همینطور  800هزار تنی ورق های فوالدی به ضخامت
یک تا  2.5میلیمتر را عملیاتی خواهد کرد .پیش بینی
می شود خط جدید طرح ریزی شده در نزدیکی آب های
خلیج فارس واقع شود تا از کمبود آب جلوگیری گردد و
انتظار می رود اجرای این طرح حداقل  2سال زمان ببرد
چراکه اجرای چنین طرحی نیازمند محاسبات دقیق فنی
و مالی و منابع مالی زیادی است.

جناب آقای مهندس محمدی
انتخاب شایسته جنابعالی به سمت
مدیر عامل "شرکت فوالد آلیاژی
ایــران" را تبریک عرض نموده و
آرزوی توفیق روز افزون برای شما
و مجموعه تحت مدیریت داریم.
گروه رسانه ای چیالن

مدیرعامل فوالد هرمزگان در پاسخ به سوال چیالن هم درخصوص خرید طرح صبا فوالد خلیج فارس توسط فوالد
هرمزگان گفت :فوالد هرمزگان برای طرح های توسعه نیازمند زمان است و موضوع صبا فوالد خلیج فارس از طریق فوالد
مبارکه در حال پیگیری است و هرمزگان هم از آن و سایر ادغام ها با واحدهای کوچک تر استقبال می کند.
این مدیر فوالدی در جواب سوال دیگر خبرنگار چیالن درمورد اهداف صادراتی فوالد هرمزگان با بیان اینکه اولویت
نخست فوالد هرمزگان تامین نیاز داخلی است و هرآنچه که نیاز داخل داشت امکان صادرات می یابد گفت :اسلب
محصولی با بازارهای محدود در دنیا است و ساالنه حددود  ۲۰میلیون تن آن مورد مورد داد و ستد قرار می گیرد .عمده
صادرات فوالد هرمزگان به کشورهای جنوب شرق آسیا مثل تایلند ،اندونزی ،چین ،تایوان و هند است اما به کشورهای
برزیل و کشورهای اروپایی نیز صادرات داشته ایم.

حمل گندله از جالل آباد به فوالد
مبارکه افزایش یافت
محمدرضا فیروزکوهی ،مدیرکل راه آهن کرمان با اعالم
این خبر که میزان حمل ریلی گندله از ایستگاه جالل
آباد به فوالد مبارکه افزایشی بوده گفت :در  9ماهه امسال
حمل گندله از ایستگاه جالل آباد از  2هزار تن به  5هزار
تن افزایش یافته است .وی افزود :در مدت مذکور 600
هزار تن سنگ آهن از چادرملو به کنسانتره زرند انجام
شد و حتی بارگیری سنگ آهن از سنگان به زرند نیز
آغاز شده است.

افتتاح دو طرح بزرگ در راستای
تکمیل زنجیره ارزش فوالد در
منطقهسنگان

فوالد خراسان در سودای صادرات محصول به آفریقا
کل صادرات شمش فوالد خراسان از ابتدای سال  96تا پایان آذرماه به  26هزار
تن رسید و در مدت مذکور صادرات محصول نهایی (میلگرد)  85هزار تن بود.
به گزارش چیالن ،محمدحسن پارسا ،معاون بازاریابی و فروش مجتمع فوالد
خراسان گفت :با صدور نخستین محموله شمش فوالدی این مجتمع به بازار
جنوب شرق آسیا ،خراسان رضوی وارد فهرست صادرکنندگان عمده شمش
فوالد به بازارهای بین المللی شد .وی افزود :فوالد خراسان از ابتدای امسال
موفق به صدور بیش از  ۱۱۰هزار تن از تولیدات خود به بازارهای جهانی
شده که از این میزان  ۸۵هزار تن میلگرد بوده که عمدتا به کشورهای عراق ،ترکمنستان ،افغانستان ،کویت ،گرجستان
و امارات صادر شده است.
معاون بازاریابی و فروش مجتمع فوالد خراسان عنوان کرد :تالش چین ،به عنوان بزرگترین تولید کننده فوالد جهان
برای تامین نیاز بازار داخلی خود و کاهش ظرفیت تولید این کشور که در پی تعطیلی واحدهای قدیمی و آالینده زیست
محیطی چین اتفاق افتاده ،باعث شده تا صادرات فوالد چین کاهش یابد که باید دیگر کشورهای تولید کننده فوالد از
این فرصت برای افزایش حضور خود در بازار جهانی نهایت بهره را ببرند و در همین راستا و به منظور توسعه صادرات
مجتمع فوالد خراسان مذاکراتی برای بازاریابی و صدور محصول به کشورهای حوزه شمال آفریقا نیز به عمل آمده است.

رشد۳درصدیتولیدشمشو۶درصدیمحصولنهاییدرذوبآهناصفهان
ذوب آهن اصفهان در  9ماهه اول سال جاری ،در واحد فوالدسازی یک
میلیون و  698هزار تن شمش آماده و یک میلیون و  634هزار تن محصول
نهایی تولید کردند.
اردشیر افضلی ،معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان از تولید نزدیک به ۱.۷
میلیون تن شمش و  ۱.۶میلیون تن محصول در این شرکت خبر داد و فوق
گفت :در نه ماهه سال جاری شاهد روند افزایش تولید در بخش های مختلف
نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم به این ترتیب که مقدار تولید نه
ماهه در واحد تولیدات کک و مواد شیمیایی  ۸۸۹هزار و  ۴۹۱تن بوده که حدود  ۲۸درصد افزایش تولید نسبت به
مدت مشابه سال قبل داشته است.
وی افزود :در واحدآگلومراسیون مقدار تولید آگلومره  ۲میلیون و  ۲۸۹هزار و  ۹۶۴تن بوده که حدود  ۱۳درصد افزایش
را نشان می دهد .همچنین تولید در واحد کوره بلندها به میزان یک میلیون و  ۷۵۳هزار و  ۴۱۲تن چدن مذاب بوده
که حدود  ۴درصد افزایش داشته است .افضلی خاطرنشان کرد :در واحد فوالدسازی یک میلیون و  ۶۹۸هزار و  ۴۸۳تن
شمش آماده تولید شده است که حدود  ۳درصد افزایش و جمع کل محصول نهایی به میزان یک میلیون و  ۶۳۴هزار
و  ۶۲۰تن بوده که حدود  ۶درصد افزایش داشته ایم.
معاون بهره برداری ذوب آهن به افزایش تنوع محصوالت این شرکت اشاره کرد و گفت :در  ۹ماهه سال جاری به منظور پاسخ
به نیازهای روز افزون بازار و به منظور توسعه سبد محصوالت ،پروفیل های فوالدی شامل ناودانی بال شیبدار سبک سایز ،۲۰
کالف های صادراتی با مارک فوالد سری  ،SAEگرد فوالدی سایز  ۲۵۰میلیمتر و بیم بالنک در شرکت طراحی و تولید گردید.

فروش بیلت صادراتی ایران به زودی احیا می شود
به گزارش چیالن ،صادرکنندگان بیلت ایران در هفته های اخیر به دلیل عدم وجود خریداران و رقبا در دوره تعطیالت
کریسمس ،فعالیت های محدودی در بازار داشتند .با این حال انتظار می رود تقاضا در اواسط ماه ژانویه کمی وخیم تر باشد.
اگرچه فعالیت های تجاری در این هفته محدود نبود اما برخی تامین کنندگان ایرانی هنوز در مذاکرات خود حمل برای
ماه مارس را مطرح می کنند .یک فوالدساز ایرانی مناقصه ای را به امضا رسانده و انتظار دارد تا هفته های آینده فروش را
نهایی نماید .فوالد کاوه جنوب کیش به عنوان یکی دیگر از صادرکنندگان بزرگ فوالد ایران تصمیم گرفته تا تجارت خود
را گسترش دهد .ذوب آهن پاسارگاد هم موفق به فروش محموله  30هزار تنی محصول نیمه نهایی برای تحویل در ماه
مارس به قیمت  510دالر در هر تن فوب بنادر ایران شده است.
انتظار می رود بازار تا اواسط ماه ژانویه هم افزایشی باشد .آخرین معامالت در اواخر ماه دسامبر در محدوده قیمتی  515تا
 518دالر در هر تن فوب بنادر ایران بود.

دو کارخانه کنسانتره توسعه ملی و گندله سازی اپال پارسیان
با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت ،معدن و
تجارت افتتاح شد .به گزارش چیالن ،کارخانه کنسانتره
سنگ آهن گروه توسعه ملی از ظرفیت سالیانه  2.5میلیون
تن برخوردار بوده و ارزش سرمایه گذاری آن  800میلیارد
تومان عنوان شده و برای  200نفر به طور مستقیم شغل
ایجاد کرده است.
همچنین کارخانه گندله سازی اپال پارسیان با سرمایه گذاری
 110میلیارد تومان و ظرفیت  5میلیون تن گندله افتتاح شد.
اشتغال ایجاد شده این طرح  350نفر به طور مستقیم است
و تولید آزمایشی این کارخانه از تابستان شروع شده است.
براساس اعالم مدیرعامل فوالد خراسان هم احتمال می رود
طرح گندله سازی فوالد خراسان در هفته پایانی بهمن ماه
افتتاح شود.

 68میلیون تن ذخیره چادرملو
جوابگوی نیاز چهار سال
کارخانجات مجتمع است

مهندس عباس بیک جانشین مدیر مجتمع معدنی و صنعتی
چادرملو در گفت و گو با خبرنگار چیالن گفت :الزم است
آنومالی  D19اکتشاف شود تا تجهیزات و پرسنل شاغل در
این مجتمع همچنان به کار خود ادامه دهند .وی با اشاره به
اینکه تاکنون  212میلیون تن سنگ آهن از معدن چادرملو
استخراج شده گفت :در مدت مذکور  405میلیون تن باطله
از معدن برداشت شده است .در سال جاری و تا پایان آذر
ماه نیز چادرملو  11میلیون تن سنگ آهن اسختراج و
میزان برداشت باطله آن  54میلیون تن بوده است .برنامه تا
پایان سال مجتمع نیز جمعا تولید  77میلیون تن شامل 62
میلیون تن باطله و  15میلیون تن ماده معدنی است که البته
پیش بینی می شود فراتر از این رقم باشد .بیک خاطرنشان
کرد :بهترین گزینه برای چادرملو واگذاری و تعیین تکلیف
آنومالی  D19است چراکه ذخیره معدن چادرملو تنها برای
 4سال دیگر است .با موافقت برای کار بر روی آنومالی ،D19
دو سال اکتشافات و حدود  4تا  5سال باطله برداری زمان
می برد چون ذخیره در عمق  180متری است .وی میزان
ذخیره این آنومالی را براساس برآوردهای اولیه  100میلیون
تن عنوان کرد.

اخبار داخلی

شرکت های فوالدی در میان
برترین های بورس تهران در
پاییز 96

فرزاد ارزانی در جمع خبرنگاران:

2

تغییرات تعرفه های فوالدی در ترکیه و چین
ترکیه در اوایل سال  2018سیاست جدیدی را برای صادرات تدوین کرد .این کشور اعالم کرده تعرفه های وارداتی بر روی
واردات فوالد را که پیش از این  10درصد بود لغو کرد .همچنین چین طبق اعالم قبلی ،تعرفه صادراتی بر روی فوالد را از
 ۱۵درصد به  ۱۰درصد کاهش داد .در این شرایط فعاالن بازار منتظرند تا ببینند این روند چه تاثیری بر بازارها می گذارد.

اخبار خارجی

مدیرعامل تاتا استیل پیش بینی کرد:

وضعیت مطلوب فوالد در سال 2018
مدیر عامل تاتا استیل پیش بینی کرد در سال  2018صنعت فوالد وضعیت بهتری داشته باشد .تی وی نارندران
 ، TV Narendranمدیرعامل تاتا استیل از پیش بینی بهبود صنعت فوالد در سال  ۲۰۱۸خبر داد و گفت :در سال نو
میالدی وضعیت صنعت فوالد نسبت به دو سال اخیر بهتر می شود چرا که ثبات به بخش فوالد جهانی بازگشته
است.
مدیرعامل تاتا استیل افزود :برخالف برخی چالش ها وضعیت صنعت فوالد در سال  ۲۰۱۷نیز تا حدودی بهتر
از  ۲سال پیش از آن بود .در سال  ۲۰۱۴به علت تغییرات قوانین که منجر به تعطیلی معادن شد این شرکت با
چالش هایی مواجه شد در حالی که در سال  ۲۰۱۵نیز چین حجم صادراتش را در سطح جهانی افزایش داد که
شرایط دشواری را به وجود آورده بود.
با این وجود تاتا استیل طی این دوره نیز به فعالیت و رشد خود ادامه داد .به گفته وی ،ثبات جهانی در بخش فوالد وجود دارد و وادرات فوالد از چین از  ۱۰میلیون
تن به  ۵میلیون تن کاهش یافته است که علت آن قوانین ضد دامپینگ و دیگر اقدامات موقت دولت و همین طور افزایش مصرف داخلی در این کشور است.

انجمن فوالد ترکیه گزارش داد:

وضعیت واردات ،صادرات و قیمت های فوالد ترکیه در سال 2017
صادرات فوالد ترکیه در 11ماهه اول سال  2017افزایشی بود که دلیل اصلی آن تقویت حمل دریایی مقاطع تخت فوالدی است .در مدت مذکور ،حجم واردات
نیز به جهت وابستگی کمتر به واردات شمش از خارج ،کاهش یافته است.
طبق گزارش انجمن فوالد ترکیه ،واردات فوالد ترکیه در ماه ژانویه تا نوامبر  2017تقریبا بیش از  15میلیون تن بود که افت  8درصدی نسبت به مدت مشابه
سال قبل داشت .دلیل اصلی کاهش قیمت ها ،کاهش شدید خرید بیلت بود زیرا استفاده از قراضه در طول سال گذشته بیشتر کارآمد بود .به طور ویژه ،واردات
بیلت ترکیه در  11ماهه امسال با افت  11.5درصدی بالغ بر  2.14میلیون تن بود درحالی که خرید قراضه با رشد  18درصدی همراه بوده و در مدت مذکور به 19
میلیون تن رسیده بود .وضعیت در بخش اسلب تقریبا متفاوت است زیرا کارخانه های نورد گرم تصمیم به افزایش تولید و واردات داشتند و در نتیجه تولید اسلب
رشد  17درصدی داشته و به  10.7میلیون تن و واردات با  52.7درصد رشد به  2.25میلیون تن رسیده بود .بنابراین بهبود قیمت ها برای مقاطع تخت و قراضه
به کارخانه ها اجازه می دهد تا سود قابل توجهی کسب نمایند.
الزم به ذکر است خرید مقاطع تخت حدود  55درصد از کل واردات فوالد ترکیه را به خود اختصاص داده و در ماه ژانویه تا نوامبر با  4.2درصد افزایش به 8.36
میلیون تن رسیده است .کشورهای  CISهمچنان بزرگترین شرکای ترکیه در رابطه با تجارت و فروش ورق گرم هستند درحالی که برخی تامین کنندگان خاور دور
ازجمله هند و کره جنوبی توانسته اند حضور خود را افزایش دهند.

تولید فوالد خام اوکراین در ماه نوامبر
کاهشی بود

پوسکو قیمت فروش داخلی ورق گرم را
افزایش داد

براساس آمار انجمن جهانی جهان ،تولید فوالد خام اوکراین در نوامبر با کاهش
 4.9درصدی مواجه شد و به یک میلیون و  850هزار تن رسید .اکراین در میان
 66کشور برتر جهان مقام سیزدهم را دارد .این کشور در  11ماهه اول امسال
 19میلیون و  898هزار تن فوالد تولید کرده است که نسبت به مدت مشابه
سال قبل  10.4درصد کمتر است 5 .کشور برتر تولیدکننده فوالد جهان چین با
تولید  66میلیون و  151هزار تن و با رشد تولید  2.2درصد ،ژاپن با تولید 87.02
میلیون تن و رشد یک درصدی ،هندوستان با تولید  83.5میلیون تن و رشد
 4.2درصد و آمریکا با تولید  6میلیون و  709هزار تن و رشد  8.5درصد بود.

به گزارش چیالن ،پوسکو به جهت کاهش عرضه محصوالت و افزایش قیمت
فروش مواد اولیه اقدام به افزایش قیمت ورق گرم کرد.
این افزایش قیمت می تواند قیمت تمام شده نورد سرد را نیز در آینده نزدیک
افزایش دهد.
پس از اعالم پوسکو ،انتظار می رود سایر تولیدکنندگان کره ای نیز افزایش
قیمت را در محصوالت خود اعمال کنند و چنانچه این اتفاق رخ دهد ،افزایش
هزینه های تولید و فروش نورد سرد را شاهد خواهیم بود.

کاهش  38درصدی واردات ورق کره جنوبی
به گزارش چیالن ،میزان واردات ورق سرد کره جنوبی اندک است ،درحالی که صادرات در طول ماه های ژانویه تا نوامبر افزایشی  گزارش شده است .طبق آمار
انجمن تجاری کره جنوبی ،آمار نشان می دهد واردات ورق سرد کره جنوبی در بین ماه های ژانویه تا نوامبر با  38.4درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل
به  457هزار و  964تن رسیده است.
محصول

مشخصات

سرخطخبرهایاقتصادی
داخلی
مخالفت بانک مرکزی با گرفتن مالیات از سود سپرده های بانکی
مدیر اداره بررسیها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی گفت :وضع مالیات
بر سود سپردههای بانکی در شرایط کنونی به مصلحت نظام مالی و اقتصادی
کشور نیست.
واگذاری ۱۴هزار طر 
ح نیمهتمام به بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی تهران خبر از تصویب آییننامه واگذاری طرحهای نیمه
تمام به بخش خصوصی با عنوان «نحوه واگذاری طرحهای نیمهتمام به صورت
واگذاری یا بهره برداری» در شورای اقتصاد داد و گفت که بخش خصوصی
آمادگی اجرای حدود یکسوم از این طرحها را دارد.
بررسی اصالح قانون مالیات برارزش افزوده در مجلس
محمدرضا پورابراهیمی داورانی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت ،بررسی الیحه اصالح قانون مالیات برارزش افزوده در این
کمیسیون آغاز شد.
ایجاد  161هزار شغل جدید در شهرک های صنعتی کشور
صادق نجفی ،مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت:
تکمیل ظرفیت  20هزار واحد مستقر در شهرک های صنعتی کشور ،دستیابی به
 161هزار اشتغال جدید را طی چهار سال آینده امکان پذیر می کند.
جبراندرآمدناشیازافزایشقیمتحاملهایانرژیازمحلامالکتملیکی
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال  1397در مجلس شورای اسالمی از
مخالفت اعضای این کمیسیون با پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت حامل های
انرژی خبر داد و گفت:برای جبران این موضوع مقرر شد دولت از محل امالک
تملیکی تا سقف  10هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و این درآمد به
سمت تولید و اشتغال برود.
بهای هر بشکه نفت سبک ایران در سال  :2017از  42.03تا  65.77دالر
رکوردشکنی قیمت نفت ایران در آخرین روز معامالتی سال  2017میالدی با
ثبت نرخ  65دالر و  77سنت برای هر بشکه نفت سبک کشور همراه شد ،در
حالی که کمترین بهای این محصول مربوط به بیست و سوم ژوئن (دوم تیرماه)
با رقم  42دالر و سه سنت بود.

خارجی

انجمن تجاری کره جنوبی اعالم کرد:

هفته منتهی به هفته منتهی به
19آگوست2 2017سپتامبر2017
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هفته منتهی به
11اکتبر2017

هفته منتهی به
20اکتبر2017

هفته منتهی به
2نوامبر2017

هفته منتهی به
14نوامبر2017

هفته منتهی به
2دسامبر2017

هفته منتهی به هفته منتهی به
16دسامبر 2 2017ژانویه 2017

قيمتهايجهاني
تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

 58درصد وارداتی -شمال چین
سنگ آهن
CFR

45/5-46/5

44/5-54/5

32-33

33-34

32/5-33/5

35/5-36/5

41-42

40/5-41/5

43/5-44/5

 65درصد وارداتی -شمال چین
سنگ آهن
CFR

97-98

99-100

81/5-82/5

82-83

78-79

81/5-82/5

86-87

85/5-86/5

88/5-89/5

 52درصد وارداتی -شمال چین
سنگ آهن
CFR

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

شمش

صادراتی -دریای سیاه
FOB

500

503

490

490

465

450

480

505

515

ورق گرم

صادراتی چین

550

555

550

551-553

544-546

542-544

546-548

566-568

571-573

ورق گرم

صادراتی دریای سیاه
FOB

540-545

550-560

555-565

540-545

535-540

520-530

525-530

540-545

555-565

ورق گرم

وارداتی اروپا
CIF

596-602

603-614

628-634

617-628

616-628

600-611

610-616

633/5-639/5

641/5-647/5

ورق سرد

صادراتی دریای سیاه

575-585

585-595

595-605

590-595

580-590

575-580

575-580

590-600

605-615

میلگرد

صادراتی ترکیه
FOB

525-535

530-540

510-520

517-522

515-520

510-515

525-530

545-555

565-575

میلگرد

داخلی اروپا

561-573

599/5

628/5

628

555-575

530-580

530-560

530-565

530-565

میلگرد

صادراتی چین
FOB

544-546

552-554

531-533

521-523

521-522

514

540-542

557-559

554-556

اقتصاد جهان  ۱۶تریلیون دالر بدهکارتر شد
میزان بدهی کشورهای جهان در سه ماهه سوم سال  ۲۰۱۷میالدی به رقم بی
سابقه  ۲۳۳تریلیون دالر رسیده که بیش از  ۱۶تریلیون دالر باالتر از رقم ثبت
شده در پایان سال  ۲۰۱۶است.
ترامپ عامل سقوط ارزش دالر در سال ۲۰۱۷
بلومبرگ در گزارشی نوشت ،مواضع و اقدامات ترامپ در طول سال  ،۲۰۱۷یکی
از عوامل اصلی شدیدترین افت یک دهه اخیر ارزش دالر آمریکا بوده است.
فولکس واگن بزرگترین تولید کننده خودرو جهان شد
میزان فروش محصوالت فولکس واگن در سال  ۲۰۱۷احتماال به حدود ۱۰.۷
میلیون دستگاه رسیده و این شرکت توانسته باالتر از تویوتای ژاپن بزرگترین
تولید کننده خودروی جهان در سال گذشته میالدی شود.
ثبت بهترین عملکرد اقتصادی منطقه یورو طی  ۷سال اخیر
تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه آخر سال  ۲۰۱۷با رشدی ۰.۸
درصدی همراه شد تا به این ترتیب ،بهترین عملکرد ساالنه اقتصادی منطقه یورو
در هفت سال گذشته به ثبت برسد.
نرخ بیکاری ماهانه کانادا به کمترین حد طی  ۴۱سال اخیر رسید
با ایجاد  ۷۹۰۰۰شغل در ماه دسامبر  ۲۰۱۷و رسیدن نرخ بیکاری کانادا به
 ۵.۷درصد ،نرخ بیکاری کانادا به کمترین میزان از سال  ۱۹۷۶تاکنون رسید.
آرامکو عربستان شرکت سهامی شد
عربستان در اقدامی در راستای عرضه عمومی سهام شرکت آرامکو در اواخر
 ،۲۰۱۸ساختار این شرکت را به یک شرکت سهامی تغییر داد.

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 خبری تحلیلی چیــالن 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 اول دی

هفته دوم دی

سایز

هفته اول دی

هفته دوم دی

سایز

هفته اول دی

هفته دوم دی

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

31,750
31,200
30,500
30,000
30,500
30,400
30,500
30,800
30,800
31,000
31,500

31,500
31,000
30,300
29,800
30,300
30,300
30,300
30,500
30,500
30,600
31,500

6.5
8
10
12
14

26,000
***
20,800
27,200
27,200

24,700
***
21,200
27,200
27,200

3
4
5
6
8
10
12
15

23,600
23,600
23,600
23,600
23,600
23,300
23,400
36,000

22,800
22,800
22,800
22,800
22,800
22,700
22,700
***

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته اول دی

هفته دوم دی

2

29,100

28,500

3

27,000

26,800

4

27,000

27,000

5

26,800

26,500

6

26,900

26,500

8

26,800

26,500

10

26,000

25,800

12

25,300

25,000

15

24,800

24,500

20

24,000

23,800

25

23,900

23,800

سایز

هفته اول دی

هفته دوم دی

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

23,300
22,700
22,700
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800
22,800
23,400
23,400

22,800
21,800
21,800
22,300
22,300
22,300
22,300
22,300
22,500
22,300
***
23,400

ناودانی
سایز

هفته اول دی

هفته دوم دی

6
8
10
12
14
16
18
20
22

23,800
23,600
23,600
23,600
23,800
***
37,500
37,500
39,200

23,300
22,800
22,800
22,800
23,100
***
***
***
***

روندتغییرات
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

بورسکاال
تولیدکننده

نام کاال

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

حجممعامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

تولیدکننده

نام کاال

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

حجممعامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

27,977

1549

1396/10/04

1396/12/29

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد  28تا A3-16

22,000

1200

1396/10/06

1396/10/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

23,500

4660

1396/10/04

1396/11/30

ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن مخلوط

27,000

340

1396/10/10

1396/10/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

39,561

550

1396/10/11

1397/01/11

فوالد خوزستان

تختال C

19,750

20000

1396/10/03

1396/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

27,977

5933

1396/10/11

1396/12/29

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

19,800

15000

1396/10/04

1396/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

23,500

36832

1396/10/11

1396/11/30

فوالد کرمان

میلگرد A3-10

22,500

110

1396/10/03

1396/10/06

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

24,567

47300

1396/10/11

1396/12/29

فوالد کرمان

میلگرد A3-10

22,200

110

1396/10/10

1396/10/13

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

34,280

3200

1396/10/11

1397/01/11

فوالد روهینا جنوب

سبد میلگرد مخلوط

20,782

440

1396/10/03

1396/10/07

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن  14تا 18

25,250

5000

1396/10/04

1396/11/30

فوالد کویر کاشان

سبد میلگرد12تاA3-32

20,500

2200

1396/10/03

1396/10/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد12تاA3-32

21,766

5000

1396/10/04

1396/11/30

فوالد کویر کاشان

سبد میلگرد12تاA3-32

21,000

2200

1396/10/05

1396/10/30

