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آب

				
		 پیش نیاز توسعه
صنعت فوالد و
صنایعمعدنی

سخن اول
چرا مبنای قیمت گذاری ها در صنعت
فوالد اشکال دارد؟
نوید ایزدپناه

عضو هیئت مدیره صنایع هفت الماس
یکی از مشکالت اساســی موجود در صنایع ما این است که برنامه ریزی
بلندمدتی برای قیمت هایمان نداریــم .اگر کمی دقت کنید متوجه می
شوید که مبنای قیمت گذاری در محصوالت فوالدی دارای اشکال است.
برای مثال قیمت گذاری ســنگ آهن بر اســاس شمش فوالد خوزستان
انجام می شــود که یک روش اشــتباه اســت .قیمت ها در ایران باید بر
مبنای قیمت های جهانی تنظیم شود .برای نمونه باید شاخص هایی مثل
میانگین قیمت سه ماهه سنگ آهن فوب برزیل را برای تعیین نرخ سنگ
آهن ایران لحاظ کنیم و نباید از سیستم های قدیمی برای تعیین قیمت
محصوالت اســتفاده گردد .اســتفاده از قیمت های بین المللی و بورس
جهانی که در همه جای دنیا نیز مرســوم است ،صحیحترین گزینه برای
تعیین قیمت ها اســت .به عبارت بهتر باید سیاست ها و استراتژی های
قیمتی صنعت را متناسب با بازارهای جهانی تنظیم کنیم.
عــاوه بر قیمت محصوالت در مبحث انرژی هم که تعیین قیمت آتی آن
برای تولیدکننده غیر قابل محاســبه است ،باید دنبال روشی باشیم که از
طریق آن بتوان اقتصادی بودن یا نبودن فعالیت تولیدی را محاسبه کرد.
یکی از راهکارها و پیشنهادات این است که  از شاخصهای مرتبط استفاده
شــود به طوری که برای مثال ،قیمت هر متر مکعــب گاز را درصدی از
قیمت نفت فوب خلیج فارس تعریف کنیم .همان طور که می دانید ارزش
کک در دنیــا با قیمت نفت خام ارتباط دارد و اگر بتوان ارتباطی هم بین
گاز و نفت خام به وجود بیاوریم ،توانســته ایم رقابت پذیری روش احیاء
را با روش کوره بلند در دنیا مقایســه و توجیه کنیم .قیمت یک تن کک
در بازارهای جهانی تقریبا برابر است با یک بشکه نفت خام .این قرابت در
بین بسیاری از قیمت های حاملهای انرژی هم وجود دارد .بنابراین وقتی
یک توافق بلند مدت در صنعت فوالد تهیه شود که مثال قیمت گاز را یک
هزارم قیمت نفت تعیین کنیم ،باعث می شود تا نشانههای مشخصی پدید
آید که در صورت بهینه ســاختن یا صرفه جویــی در مصرف گاز ،میزان
مشــخصی از هزینه های واحد صنعتی کاسته شود یا در صورت سرمایه
گذاری توانایی پیش بینی پذیری برای این امر مهیا شود.
اما وقتی مبنای محاســبه قیمت و قیمت گذاری صحیح نباشد ،سرمایه
گذاری در بخش تکنولوژیک بی معنی و غیرمنطقی اســت .وقتی قیمت
گاز ،برق و ســنگ آهن را برای یک دوره  10ســاله مشخص می کنید،
آنموقع اســت که امکان سرمایه گذاری و محاسبه بازگشت سرمایه مهیا
می شــود .در واقع با باال بردن ریسک سیستماتیک عمال ارزش پول نیز
افزایش پیدا می کند؛ در نتیجه فعاالن اقتصادی حاضر به سرمایه گذاری
با ریسک باال نمی شوند .یکی از تکنیک های موفق در دنیا که افراد را به
سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی ترغیب می کنند ،این است که ریسک
بلندمدت را کاهش می دهند تا سرمایه گذاری توجیه پذیر باشد.
بــه طور خالصه باید گفــت که قیمت برخی از متغیرهای اساســی در
تولید فوالد؛ یعنی برق ،گاز و ســنگ آهن را باید بر مبنای شاخص های
بین المللی قیمت گذاری کنیم تا برای ســرمایه گذاری  10تا  15ساله
توجیه بلند مدت داشــته باشیم .در چنین وضعیتی است که برنامههای
صرفه جویــی اقتصادی ،مــوادی و تکنولوژیکی در کشــور را می توان
برنامه ریزی کرد.

محمد حاتمیزاده

بحران آب در ایران ،مقولهاي مهم و جدی در توسعه صنعتی و صنایع
معدنی اســت كه با كاهش نزوالت آســماني ،افزايش برداشت غير
كارشناسي از منابع زيرزميني در بیشتر حوزه ها به خصوص کشاورزی و
عدم توجه به روشهاي بهينه مصرف در بخشهاي کشاورزی ،خانگی و
صنعتی به بحث محافل كارشناسي تبدیل شده است.

ايران به دلیل  قرار گرفتن در یکی از مناطق خاص از لحاظ عرض جغرافيايي و ارتفاع ،جزء
مناطق تقريبا كم آب جهان محســوب شده و از حدود يك سوم متوسط بارشهاي جهاني
برخوردار است ،لذا تمام برنامهريزي ها در زمینه توسعه اقتصادي به طور معناداري با مقوله
آب و ميزان دسترسي به آن گره خورده است  .البته باید توجه داشت که امر توسعه در دیگر
نقاط جهان نیز بدون توجه و ارزیابی منابع آبی اعم از زیرزمینی و آورد نزوالت آسمانی فاقد
وجاهت و پشتوانه علمی است.
اين معضل با تصميمات غیرعلمی ساليان گذشته  شکل بغرنجتری نيز به خود گرفته است.
تصميم دولت بر خودكفايي در بخش كشــاورزي بدون ایجاد ساختارهای مدرن و تكيه بر
كشاورزي سنتي آب بر كه منجر به حفر تعداد بسیار زیاد چاه کشاورزی شده است و افزايش
برداشــت آب و تغيير اكوسيستم ،عدم توجه به نوع کشــت و نبود الگوی کشت و آمایش
متناسب با وضعیت کشور و همچنين گسترش صنايع آب بر که در ظاهر داراي مزيت نسبي
بودند آنهم در مناطق كم آب بدون توجه به آمايش ســرزمينی ،آمايش صنعتي ،سند آب،
مالحظات زیست محیطی و گسترش شهرنشيني در مناطق مركزي ايران و نیاز روز افزون
شــهروندان به آب شــرب كه منجر به حفر چاههاي عميق به منظور تأمين آب شرب شده
است همگي در کنار كاهش نزوالت آسمانی میزان منابع آبي قابل استفاده را به میزان زیادی     
کاهش داد .مجموع اين مشكالت ضرورت توجه جدي به فاکتور آب در برنامهريزيهاي آينده
برای بخشهای مختلف را به ما گوشزد می کند.

نیاز صنایع معدنی به آب پایدار

ایــن مهم با توجه به رويكرد دولت جدید مبنی بــر  جايگزيني معدن به جاي نفت و ابالغ
سياســتهاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري با هدف تكيه بر مزيتهاي
داخلي و مزيتهاي نسبي و گذر از مزيتهاي نسبي به سمت مزيتهاي رقابتي بيش از پيش
مورد توجه قرار ميگيرد .ولي مساله مهم نوع نگاه برنامه ریزان به توسعه اقتصادی کشور از
معبر توسعه صنايع معدني در كشور است که ضرورتا باید با لحاظ فاكتورهاي محدود كننده
و با هدف حداكثر كردن منافع ملي همســو با منافع منطقهاي باشــد .شاید صنایع معدنی
در مقایســه با دیگر صنایع جزء مزیتهای نسبی کشورمان باشد و در تنظیم سیاستهای
اقتصادی در کنار صنعت نفت به عنوان یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی در خروج از رکود
و رشد اقتصادی محسوب شود  ولی با توجه به آببر بودن و نیاز مبرم به منابع آبی پایدار ،با
مانع بزرگی مواجه است .این مساله در کنار خشك بودن منطقه و ايران بسيار پررنگتر جلوه
می کند.

سهم ناچیز صنعت از منابع آب

سهم بخش صنعت از مصرف آب در ايران در مقايسه با كشورهاي مشابه و حتي كشورهاي
صنعتي و معدني پيشرفته بسيار ناچيز است .بر اساس آمار رسمي منتشر شده ،در ايران كمتر
از  4درصد آب مصرفي در بخش صنعت (به معني عام كلمه اعم از صنايع معدني آببر و ديگر
صنايع) و حدود  6درصد در شــرب و حدود  90درصد در بخش كشاورزي مصرف ميشود.
اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته صنعتي سهم بخش صنعت و معدن از  8تا
 20درصد است .با وجود برداشت کم 4درصدی که از منابع آبی برای بخش های صنعت و
معدن می شود لیکن واقع شدن اكثر صنايع کشور در مناطق خشك و كم آب ،در برخي از
مناطق منجر به بروز بحران های جدي زیست محیطی و تغيير ماهيت اجتماعي مناطق شده
اســت .حال در اين گلوگاه مهم لزوم توجه جدي به مدل برنامهريزي در توسعه و گسترش
صنايع معدني جدید بســيار مهم و ضروري به نظر ميرســد .در شرایط حاضر و با توجه به
سیاســتگذاریهای صورت گرفته در سالیان گذشته اکثر صنایع معدنی در کنارمعادن یا
مناطق کم آب احداث شــده و امکان انتقال آنها وجود ندارد چرا که جابجایی با توجه به
صنعت شکل گرفته در یک منطقه جغرافیایی حتی اگر به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه

باشد در اکثر موارد تبعات اجتماعی و سیاسی به همراه دارد لذا این حساسیتها  لزوم توجه
جدی به چگونگی توسعه صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید را بیش از پیش تقویت میکند.
چينش منابع معدني مهم در ايران و لزوم ايجاد حداكثر ارزش افزوده در طول زنجيره ارزش،
سياستگذاران را بر آن ميدارد كه در مكانيابي كارخانجات فرآوري به گونه ای برنامهريزي
نمایند كه عالوه بر حداقلسازي هزينه نهايي ،همگام با حداكثر شدن منافع بنگاه در كوتاه
مدت ،منافع ملي و رفاه عمومي را نيز به حداكثر ممكن برســاند و چه بســا حداکثرسازی
منافع ملی در گرو حفظ محیط زیست ،حفظ و برداشت صیانتی منابع آب زیرزمینی ،حفظ
اکوسیستم منطقهای در کنار توسعه صنعتی و ایجاد منافع اقتصادی تأمین باشد .به طور مثال
در احداث كارخانجات توليد فوالد از ســنگ آهن در كنار موضوع نزديكي به معادن سنگ
آهن ،موضوع دسترسي به منابع آب (با توجه به اينكه برای توليد هر تن فوالد حدود   8متر
مكعب آب مورد نياز اســت) بايد مورد توجه قــرار گيرد .اينكه كارخانجات در چه موقعيت
جغرافيايي قرار داشته باشند كه هزینه انتقال مواد اوليه يا آب بهصرفهتر باشد ،موضوع بسيار
مهمي است .مثال براي انتقال هر متر مكعب آب حدود  2/1تا  2/8دالر هزينه باید کرد  .البته
در كنار اين موضوع هزينههاي زيست محيطي و پسابهاي توليدي ،تغييرات اكوسيستمی
آب و تهديد تنوع زيستي در مبدا و ورود عناصر مضر پس از شيرين سازي همانند جيوه در
آب هاي زير زميني مقصد نيز بايد اضافه شــود كه متاسفانه در کشور ما خيلي به این مهم
توجه نمی شود  .عالوه بر این هزينهها ،ميبايست هزينه حمل مواد اوليه به كنار آب را نيز
به هزینه ها اضافه کرد.
اين موضوع را بايد مد نظر قرار داد كه چون اكثر معادن كشور (علي الخصوص معادن فلزي)
در مناطق خشك واقع شدهاند ،بنابراين برداشت مقدار كمي آب در اين مناطق كل دشتهاي
همجوار را با بحران مواجه ساخته و عالوه بر به هم زدن اكوسيستم منطقه عواقب اجتماعي
ناگواري نيز بر منطقه مترتب خواهد کرد .صنایع فوالد یا مس احداث شده در نقاط کویری
که در زمان خود به دلیل نزدیکی به منابع و معادن معدنی اکتشافی دارای توجیه حداکثری
بود با توجه به اینکه هماکنون روند نزوالت آسمانی از متوسط  40سال اخیر کمتر شده و در
مقابل با گسترش جمعیت و تمرکز آن در برخی از شهرها برداشت آب شرب از منابع آبهای
زیرزمینی به طور وحشتناکی افزایش یافته است ،در حال حاضر برای ادامه فعالیت خود در
وضعیت موجود و توسعه کارخانجات در آینده با مشکالت عدیده مواجه هستند.

گره خوردن توسعه صنایع معدنی به میزان دسترسی به منابع آب

بنابراین وضعیت جغرافیایی ایران و عدم برنامهریزی صحیح در بخشهای مختلف در سالیان
گذشته بحث دسترسی به آب در مناطق مختلف را به یک مساله مهم تبدیل کرده و در این
میان بحث توسعه صنعتی مبتنی بر منابع معدنی که یکی از محتملترین روشهای توسعه
در ایران به نظر میرسد به طور کامل با میزان دسترسی به منابع آب پیوند خورده و مباحث
توســعهای از این پس میبایست با در نظر گرفتن محدودیت در حد بحران آب در دسترس
بهینه شود.
در این میان به نظر میرسد سیاستگذاری برای اعطای مجوز احداث انواع کارخانجات صنایع
معدنی آببر باید به گونهای صورت پذیرد که دسترسی به منابع آب در کنار دیگر فاکتورهای
تأثیرگذار با لحاظ مالحظات زیست محیطی و قائل بودن به تثبیت اکوسیستم در بلند مدت
صورت پذیرد چراکه در غیر این صورت باید منتظر تغییرات اجتماعی و حتی منطقهای باشیم.
با چنین رویکردی شاید به این نتیجه برسیم که ایجاد زیرساختهای ریلی جهت انتقال مواد
معدنی خام واقع در فالت مرکزی و کم آب ایران به کنار آبهای آزاد که عالوه بر دسترسی
به آب از دیگر مزیتها همچون کاهش هزینههای صادرات بهرهمند است ،بسیار عقالییتر از
احداث کارخانجات فرآوری در کنار معادن مس یا سنگ آهن و انتقال آب به این نقاط باشد.
ارزیابی دوباره طرحهای در حال احداث صنایع معدنی(بدون مالحظات منطقهای) با در نظر
گرفتن محدودیت منابع آبی شــاید یکی از ضروریترین اقدامات حاکمیت در جلوگیری از
بحرانهای اجتماعی و مهاجرت در سالهای آتی باشد.
همچنین الزام واحدهای بزرگ صنعتی به پیشبینی واقعنگر آب مصرفی در مباحث گسترش
کارخانجات باید به طور جدی در سیاستهای وزارت صنعت معدن و تجارت مدنظر قرار گیرد
تا شاید در سالهای آتی با یک تصمیم درست ،از وقوع فاجعه ناشی از عدم مدیریت صحیح
در بخش آب جلوگیری شود.
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خبر داخلی
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و فوالد در نیمه اول سال 94

دبیــر اتحادیه فروشــندگان آهــن آالت از افزایش 80
درصدی صادرات آهنآالت در نیمه نخست امسال نسبت
به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت اگر صادرات
نبود اکنون بسیاری از کارکنان واحدهای تولیدی فوالد
بیکار بودند .به گفته وی ،در مقایسه معامالت صورت گرفته مهر و آبان امسال با مدت
مشابه سال گذشته معامالت حدود  50درصد و قیمتها نیز حدود  45درصد کاهش
داشتهاند .اما میزان صادرات در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
با افزایش  80درصدی همراه شده است.
محمد آزاد افزود :در این مدت معامالت به میزان نیاز صورت میگیرد و بخش صنعت
در این مدت هیچ نشانهای از خروج از رکود احساس نکرده است و نه بسته خروج از
رکود و نه نشانههایی از آن در بازار آهن آالت تاثیر گذار نبودند.

مذاکرات یک شرکت هندی
برای صادرات گندله به ایران

مدیرعامل شرکت  KIOCLبا اشاره به اینکه مذاکرات
این شــرکت با ایران برای صادرات گندله به کشورمان
ادامه دارد ،گفت :گندله تولیدی شــرکت از نظر کیفیت
یکی از بهترین گندلههای تولیدی در دنیا بوده و از نظر
هزینه حمل نیز صادرات آن به ایران صرفه اقتصادی دارد.
به گزارش چیالن ،ماالی چاترجی با اشاره به اینکه به منظور صادرات گندله به ایران
مذاکراتی را با ایمیدرو و همچنین شرکت گل گهر داشته است ،اظهار کرد :قرارداد ما با
گل گهر در صورتی که نهایی شود به این صورت خواهد بود که ما سنگ آهن را از این
شرکت وارد کرده و بعد از تبدیل آن به گندله برای گل گهر مجددا ارسال خواهیم کرد.
چاترجی افزود :ما تجهیزات مناسبی در بندر مانگلور برای بارگیری و تخلیه سنگ آهن
و گندله داریم و به طور کلی میتوانیم گندله موردنیاز گل گهر را با قیمت مناســبی
تولید کرده و تحویل این شــرکت بدهیــم .وی افزود :در صورت رفع تحریمها حجم
سرمایهگذاریها در زنجیره تولید فوالد ایران به شدت افزایش خواهد یافت و در نتیجه

اخبار انجمن
راهکارهای انجمن برای تکمیل بسته خروج از
رکود دولت

به دنبال ارائه بســته دوم خروج از رکود توســط دولت ،طی مکاتبه ای که به امضای
بیش از  120عضو انجمن رسید ،راهکارهای تکمیلی تولیدکنندگان فوالد برای خروج
صنعت فوالد از رکود و بهبود وضعیت تولید در این صنعت استراتژیک ارائه شد.
در این مکاتبه ضمن تشریح وضعیت دشوار صنعت فوالد کشور  ،شواهد این شرایط
ناگوار بیان گردیده و سپس راهکارهای مدنظر تولیدکنندگان فوالد در این خصوص در
قالب  25بند پیشنهاد شده است .این پیشنهادات مربوط به حوزه های بانکی ،مالیاتی،
صادرات ،واردات مواد اولیه ،اتاق بازرگانی ،گمرک و محیط زیست می باشد و عمدتا به
اصالحاتی در قوانین ،مقررات و بخشنامه ها و آیین نامه ها نیاز دارد.
گزارش کامل این مکاتبه طومارگونه را در اخبار فوالد شماره   85و چیالن شماره 64
مطالعهبفرمایید.

ایران به کشوری بسیار مهم در حوزه تولید فوالد و گندله تبدیل خواهد شد .به گزارش
ماین نیوز ،این شــرکت قصد دارد ساالنه یک میلیون تن گندله با گرید باال موردنیاز
برای واحدهای احیای مستقیم به ایران صادر کند .کارخانه گندلهسازی  KIOCLدر
خلیج کارناتاکا دارای ظرفیت تولید ساالنه  3.5میلیون تن است.

ايتاليا در صنعت فوالد ايران
سرمايه گذاري مي کند

شــرکت ايتاليايي اس ام اينســه  SMS INNSEاعالم
آمادگــي کــرده تا در توليــد لوله هاي فــوالدي در ايران
ســرمايهگذاري کند .مدير اجرايي اين شرکت ايتاليايي در
ديدار با مهدي کرباســيان ،معاون وزيــر صنعت ،معدن و
تجارت ايران گفت :اين طرح زمينه را براي افزايش همکاري هاي اقتصادي ميان تهران و
رم فراهم مي کند .سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) چهارم
نوامبر اعالم کرده بود اين ســازمان و اين شــرکت ايتاليايي موافقت کرده اند که شرکتی
مشترک براي توليد لوله تاسيس کنند .کرباسيان همچنين با مديران اجرايي شرکت هاي
ايتاليايي دانيلي ( )Danieliو فاتا ( )Fataديدار کرد .اين شرکت ها در  25سال گذشته
چندين طرح را در زمينه طراحي ،تامين ،تدارکات ،اجرا و تامين مالي پروژه هاي فوالد و
آلومينيوم در ايران اجرا کرده اند .گفته مي شود اين شرکت ها پيشنهادي به ارزش چهار
ميليارد يورو براي بخش فوالد و آلومينيوم ايران ارائه کرده اند .به محض آنکه اين تفاهم نامه
نهايي شود ،ايميدرو ايران و شرکت اس ام اس اينسه براي اجراي طرح هايي به منظور توليد
 5/6ميليون تن سنگ آهن و سه ميليون تن آهن اسفنجي در ايران يک شرکت مشترک
تاسيس خواهند کرد .شصت درصد از سرمايه گذاري مشترک در اين زمينه را اين شرکت
ايتاليايي و چهل درصد آن را ايميدرو بر عهده خواهد گرفت.

رشد  ۵۰درصدی سود فوالد
مبارکه

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،سود هر سهم با سرمایه 75هزار
میلیارد ريالی که نسبت به گذشته رشد  50درصدی داشته،
137ريال اســت .در دوره  6ماهه  101ريال از ســود پیش
بینی شده معادل  74درصد محقق شده است .بر اساس این
گزارش ،پوشش سود باال به دلیل تحقق کل درآمد حاصل از سرمایه گذاریها است که در
 6ماهه دوم تکرار نمی شود .میزان تحقق سود  6ماهه به لحاظ عملیاتی  52درصد است و

تعداد اعضای هیئت مدیره انجمن به  7نفر
افزایش یافت

با تصویب پیشنهادات هیئت مدیره انجمن برای اصالح اساسنامه در مجمع عمومی
فــوق العاده ،تعداد و ترکیب هیئت مدیره انجمن تغییر خواهد یافت .بر اســاس این
مصوبه ،تعداد اعضای هیئت مدیره  7نفر خواهد بود که از رسته های واحدهای نورد
مقاطع طویل و واحدهای بزرگ فوالدی هر کدام  2نفر و از رسته های ذوب و ریخته
گری ،نورد مقاطع تخت و تولیدکنندگان گندله و آهن اسفنجی نیز هر کدام یک نفر
به هیئت مدیره انجمن راه می یابند .همچنین بر اساس اصالحات مصوب ،اعضایی که
حق عضویت خود را پرداخت ننمایند ،تعلیق شده و از دریافت خدمات انجمن محروم
می شوند .شایان ذکر است اصالحات مذکور در مجمع عمومی فوق العاده انجمن که
در تاریــخ  6آبان ماه و با حضور بیش از  146نفر از مدیران شــرکتهای عضو انجمن
برگزار شد ،با رای قاطع  90درصدی اعضای انجمن به تصویب رسید و پس از تایید
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران الزم االجرا می گردد تا انتخابات سال
آینده هیئت مدیره انجمن بر اساس اساسنامه جدید برگزار گردد.

میانگین نرخ های  6ماه نخست بیشتر از نرخ های بودجه شده است؛ بنابراین حاشیه سود
 6ماه نخست از بودجه اندکی باالتر است.

بارگذاري دومين ريفورمر كشور
با كاتاليست هاي ايراني

دومیــن ریفورمر صنایــع فوالد کشــور در مجتمع فوالد
خوزستان با کاتالیست های تولیدی شرکت نفت و گاز سرو
بارگذاری گردید تا بومی سازی صنعت کاتالیست تداوم یابد.
پس از بارگذاري کاتالیســت های ایرانی در مجتمع فوالد
مباركه که در ســال  13٩٢صورت پذیرفت ،اينبار نيز این اعتماد از ســوی قطب دیگر
فوالدسازی انجام و مدول شماره  ٣واحد احيا مستقيم شركت فوالد خوزستان به طور كامل
با كاتاليستهاي تولید داخل بارگذاري گرديد .تحقیقات بر روی این کاالی استراتژیک از
سال  1384با فعالیتی چند جانبه بين شركت دانش بنیان نفت و گاز سرو ،شرکت فوالد
خوزســتان و شرکت فوالد مباركه صورت پذیرفته است .امیر هومن کریمی وثیق  ،مدیر
عامل شرکت نفت و گاز سرو ،ضمن بیان این خبر اعالم نمود که سومین ریفورمر صنایع
فوالدسازی نیز تا پایان امسال در شرکت فوالد مبارکه اصفهان بارگذاری خواهد شد.

افتتاح فاز اول کارخانه فوالد راور
کرمان تا  ۱۶ماه دیگر

محمدرضا پورابراهیمی نماینــده مردم کرمان و راور در
مجلس شورای اسالمی با حضور در محل احداث کارخانه
فوالد شهرستان راور و بررسی روند پیشرفت فیزیکی این
کارخانه ،گفت :طرح فوالد راور مطابق برنامه زمان بندی
در حال احداث است .وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی طرح فوالدی راور از چند
ماه قبل آغاز شده است ،افزود :در این طرح یک مجموعه فوالدی دیده شده است که
چرخه زنجیره تولید فــوالد را به هم متصل می کند .پورابراهیمی با بیان اینکه این
کارخانه در فاز اول  105هزار تن آهن اسفنجی تولید می کند ،خاطر نشان کرد :فاز
اول این کارخانه طبق برنامه زمانبندی  16ماه دیگر به بهره برداری می رسد .فاز دوم
کارخانه برای توســعه بیشتر نیز برنامه ریزی و تولید  105هزار تن آهن اسفنجی در
نظر گرفته شده است که با بهره برداری کامل از کارخانه  210هزار تن آهن اسفنجی
به تولید استان کرمان افزوده می شود.

تفاهم نامه انجمن و سازمان ملی استاندارد در
گامهای پایانی

پس از تشــکیل کمیته استاندارد و سیســتم های کیفیت در انجمن که متشکل از
خبرگان این حوزه می باشد و به دنبال مالقات نماینده انجمن با رئیس سازمان ملی
اســتاندارد در اواخر سال گذشته و پیگیری های متعاقب آن ،باالخره در جلسه اخیر
این کمیته که با حضور نماینده سازمان مذکور برگزار شد ،آمادگی امضای تفاهم نامه
با انجمن از سوی ســازمان برای واگذاری برخی امور در حوزه های نظارت بر اجرای
استانداردهای اجباری و نیز مشارکت جدی در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
اعــام گردید .همچنین مذاکرات الزم برای تهیه پیش نویس این تفاهم نامه صورت
پذیرفــت که مراحل نگارش و تدوین تفاهم نامه مذکور برای امضای طرفین در حال
انجام می باشــد .این تفاهم نامه با توجه به دغدغه اکثریت اعضای انجمن نسبت به
رعایت کیفیت و لزوم نظارت بیشتر و موثرتر بر واحدهای تولیدی غیر استاندارد که
موجبات آشــفتگی بازار و تضییع حقوق ســایر تولیدکنندگان را فراهم می آورند ،از
اهمیت باالیی برخوردار اســت و امید می رود با امضا و اجرایی شــدن آن ،وضعیت
استاندارد در صنعت فوالد در حوزه های مختلف تدوین ،نظارت و آموزش بهبود یابد.

عکس نوشت
گزارش تصویری
مجمع عمومی
ن
فوقالعاده انجم 

شرکت های محترم عضو انجمن می توانند تصاویر جذاب و دیدنی واحد خود را برای انتشار به دفتر نشریه ارسال نمایند.
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خبر خارجی

افت صادرات فوالد اروپا

ضرردهی فوالدسازان چینی
ادامه دارد

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،اغلب فوالدسازان چینی
بین ژانویه تا سپتامبر ســال جاری نتایج مالی خوبی
نداشــته اند و با ضرر روبرو شدند .در سه ماه سوم سال
اغلب آن ها از ســود به ضرر رســیدند که آمار  9ماه
نخست ســال آن ها را منفی کرد .در سه ماه پایانی سال نیز نتایج مالی بدتری در
انتظار آنهاست.
بر اساس آمار انجمن آهن و فوالد چین ،بین ژانویه تا سپتامبر سال جاری کارخانه
های فوالدســازی این کشور  4.42میلیارد دالر ضرر داشتند .فعاالن بازار علت این
آمار منفی را رکود اقتصادی ،افت ارزش یوان و کاهش قیمت فوالد می دانند .کاهش
مصرف فوالد داخلی نیز تاثیر گذار بوده است .مصرف فوالد در چین ماه سپتامبر 8.6
درصد افت ساالنه داشته است .در این بین برخی شرکت های بزرگ پیش بینی کرده
اند نتایج مالی تا پایان سال باز هم منفی باشد.

تولید محصوالت فوالدی ترکیه
به  ۲۱میلیون تن رسید

تولید محصوالت فوالدی ترکیه به  ۲۱میلیون تن رسید
و از ایــن میزان تولید ،حدود  15.4میلیون تن مربوط
به محصوالت طویل بوده که رشد  0.9درصدی تولید
شامل این دسته از محصوالت نیز شده است .به گزارش
بولتن اخبار فوالد ،همچنین مجموع مصرف محصوالت فوالدی در ترکیه در مدت
زمان یادشده افزون بر  20میلیون تن شد که حاکی از رشد  14.4درصدی نسبت به
مدت مشابه در سال قبل است.

آخرین گزارش های یوروفر از چشــم انداز اقتصادی و
صنعت فوالد در ســال های  2015و  2016حاکی از
آن است که صادرات فوالد اروپا  4درصد در سال جاری
افت داشته است .از طرفی برآرود شده در سال 2016
میزان صادرات فوالد اروپا کمی بهبود یابد .در این بین
مقاطع صادراتی اصلی اروپا شــامل میلگرد ،مفتول و تیر آهن می باشد .به گزارش
ایفنا ،مقاطع اروپا بیشتر به الجزایر ،سوییس ،امریکا،کانادا و ترکیه صادر می گردد.

کاهش صادرات قراضه اوکراین

به گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از ایفنا ،آمار حاکی
از آن اســت که بین ژانویه تا ســپتامبر ســال جاری
صادرات قراضه اوکراین  54.3درصد در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته رشد داشته به یک میلیون و 810
هزار تن رسید .ارزش قراضه صادر شده در این مدت 2
میلیارد و  602میلیون دالر بوده که  17درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود
داشــته است .در این بین ترکیه بزرگترین خریدار بوده و   79.61درصد از صادرات
قراضه اوکراین را از آن خود کرد.

سنگ آهن به  40دالر می رسد

بازار ســنگ آهن در سرازیری است و به تدریج به 40
دالر هر تن خشک سی اف آر چین نزدیک می شود.
به گزارش ایفنا ،تقاضا نزولی و موجودی ســنگ آهن
بنــادر چین رو به باالســت .این در حالی اســت که
صادرات برزیل و استرالیا اخیرا باثبات بوده است .آخرین
موجودی سنگ آهن  41بندر بزرگ چین  87میلیون و
 110هزار تن بوده که از اواخر ماه می تاکنون باالترین رقم بوده است.

بازار قراضه شرق آسیا در ثبات

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،هفته گذشته بازار قراضه
در شــرق آسیا ثابت بود و چون بیلت چین ارزان است
خریداران قراضه وارداتی حاضر نبودند در قیمت های
باالتــر از قبل قراضه بخرند .از این رو متوســط قیمت
قراضه وارداتی ســنگین کالس  1و 2خلوص 80-20
باثبات و  170تا  175دالر هر تن ســی اف آر ثبت شــد .عرضه کننده ها به دنبال
فروش در باالتر از  180دالر هر تن هستند چون در ترکیه قیمت قراضه رشد داشته
ولی فعال کسی باالتر از  170دالر معامله نمی کند .در این بین قراضه ژاپن در ویتنام
 10دالر رشد داشته  170دالر هر تن سی اف آر ثبت شد.

رشد قیمت میلگرد در روسیه

در بازار داخلی روسیه با این که رقابت شدید است تجار
قیمت را باال آورده اند تا با قیمت کارخانه ها هم سطح
تر شود .به گزارش اخبار فوالد ،قیمت میلگرد  6دالر باال
رفته به  383دالر هر تن با  18درصد مالیات بر ارزش
افزوده رسیده است .قیمت های مختافی در بازار دیده
می شود و برای تناژ باال در  374دالر نیز شنیده شده است .از طرفی برخی از تجار
بزرگ قیمت های پایین دارند و چون کارخانه ها حاضر نیستند برای نوامبر تخفیف
بیشتر بدهند بعید نیست قیمت باز هم باال برود.

سرخطخبرهایاقتصادی
داخلی
 مشاور عالی رئیس جمهور :اقتصاد هنوز از رکود خارج نشده است /بنگاهها تا
«خرخره» بدهکارند
 بانکها :پولی برای پرداخت وام  60میلیونی مسکن نداریم
 کرباسیان :منابع سطحی برخی معادن ایران رو به پایان است
 نعمتزاده :پیشنهاد سرمایه گذاری آفریقای جنوبی در بخش نفت و پتروشیمی ایران
 مهر :راهاندازی  ۷طرح معدنی تا پایان سال
 تسنیم :جزئیات پرداخت وام به طرحهای کارآفرینی /شرط بازگشت رونق به اقتصاد
 ایبنا :اجرای طرح خودبازرسی در کارگاهها /مدل جدید بازرسی کار ابالغ شد
 استقبال بانک مرکزی از کاهش نرخ سود سپردههای بانکی
 مرکز پژوهش های مجلس :تسلط دولت بر ارکان بانک مرکزی /جای خالی قانون
جامع بانکداری
 آمادگی  19شرکت آلمانی برای همکاری با ایران در بخش آب و فاضالب
 بانکهای برتر در حوزه بانکداری الکترونیک معرفی می شوند
 بدهی وزارت نیرو به  32هزار میلیارد تومان رسید
 رئیس اتاق اصناف ایران :نقدینگی بنگاهها  3ساله یکسوم شد
 آلمان برای راه اندازی مرکز تعمیر هواپیما در ایران اعالم آمادگی کرد
 ایران خواستار افزایش روابط تجاری با بوسنی شد
 معاون وزیر اقتصاد :نقشه راه تامین منابع مالی کشور در دست تهیه است
 رئیس دفتر رئیس جمهور :اقتصاد کشور نیازمند نهضت بهرهوری است
 تسنیم :ارزش کاالهای قاچاق  2برابر اعتبارات عمرانی است/تهران؛ مقصد  60درصد
کاالهای قاچاق
 رئیس پارلمان اتحادیه اروپا 3 :حوزه مورد توافق اتحادیه اروپا برای همکاری
اقتصادی با ایران
 مهر :رشد  35درصدی واردات ایران از آمریکا در  9ماهه 2015
خارجی
 یانهاپ  :عملکرد بنگاه های اقتصادی ژاپن حکایت از بازگشت رشد آهنگ اقتصادی
به این کشور است.
 داچ ول  :حجم سفارشات صنعتی آلمان برای چندمین ماه متوالی با روند نزولی
پیش می رود.
 نیونیوز  :ورود مهاجران به اروپا می تواند به شکوفایی اقتصاد این منطقه منجر شود.
 شینگهوا  :چین سرمایه گذاری خود را در حوزه انرژی متمرکز می کند.
 داچ ول  :حجم تولیدات صنعتی مجارستان در نه ماه نخست سال جاری میالدی
 ۶.۷درصد بود که نشان از عملکرد مثبت اقتصادی این کشور دارد.
 بلومبرگ  :تعداد  ۶دکل فعال حفاری نفت آمریکا کنار گذاشته شد و مجموع
دکلهای فعال این کشور به  ۵۷۲دستگاه رسید.
 گلوبل ایکانومیک  :خروج سرمایه از ایتالیا روبه افزایش است.
 ورلد فورم  :مجمع اقتصاد جهانی اعالم کرد چشم انداز اقتصادی هند امیدوارکننده
است.

قيمتهايجهاني

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

محصول

مشخصات

میانگین
قیمت در هفته
منتهی به 16
آگوست2015

میانگین
قیمت در هفته
منتهی به23
آگوست

میانگین
قیمت در هفته
منتهی به
30آگوست

میانگین
قیمت در هفته
منتهی به
7سپتامبر

میانگین
قیمت در هفته
منتهی به
13سپتامبر

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به  20سپتامبر
2015

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به27سپتامبر
2015

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به4اکتبر
2015

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به  11اکتبر
2015

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به  18اکتبر
2015

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به
 1نوامبر2015

میانگینقیمت
در هفته منتهی
به
 8نوامبر2015
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(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
میلگرد ساده

سایز

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

سایز

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

سایز

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

0.4
0.5
0.6
0.7
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0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

20,500
19,800
19,200
19,200
19,200
19,200
19,200
20,500
19,200
19,000
20,000

20,300
19,500
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
20,200
19,000
19,000
20,000

6.5
8
10
12
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14,650
16,300
13,750
18,700
18,500

14,500
16,300
13,200
18,300
18,300

3
4
5
6
8
10
12
15

14,300
14,300
14,300
14,300
14,200
14,200
14,200
20,000

13,700
13,700
13,750
13,750
14,000
13,900
14,100
18,900

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

2

15,166

15,266

3

15,766

15,633

4

15,950

15,733

5

15,400

15,200

6

15,300

15,300

8

15,300

15,200

10

15,050

14,925

12

15,050

14,925

15

15,500

15,250

20

15,650

15,525

25

14,700

14,450

سایز

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

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

13,550
12,880
12,880
13,500
13,500
13,550
13,500
13,520
13,520
13,500
13,200
13,500

13,250
12,600
12,600
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,150
13,550

ناودانی
سایز

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

6
8
10
12
14
16
18
20
22

15,200
14,300
14,100
14,300
18,700
17,100
24,800
24,800
24,500

14,900
14,000
13,800
14,000
17,400
16,300
24,200
24,200
24,200

تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
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قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

10000

5000

ناودانی

نبشی

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

ورق سیاه

ورق روغنی

بورس کاال
نام کاال

حجم معامله
(تن)

قیمت پایانی
میانگین موزون
(ریال)

تاریخ معامله

تاریخ تحویل

تولید کننده

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

11,548

14,100

1394/08/11

1394/09/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و نبشی

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

4,786

14,350

1394/08/11

1394/09/30

ذوب آهن اصفهان

میلگرد  14و A3-16

129

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

9,607

17,500

1394/08/11

1394/10/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

220

13,600

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

397

26,300

1394/08/11

1394/10/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد A3-14,22

69

13,600

1394/08/17

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

2,550

19,752

1394/08/18

1394/11/17

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد 25تاA3-12

2,054

13,400

1394/08/17

1394/08/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

600

26,300

1394/08/18

1394/11/17

ذوب آهن اصفهان

میلگرد  14و A3-16

311

13,600

1394/08/17

1394/08/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

10,527

14,100

1394/08/18

1394/09/30

ذوب آهن اصفهان

میلگرد 22,25-A3

166

13,600

1394/08/17

1394/08/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

7,208

14,350

1394/08/18

1394/09/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

7,418

17,500

1394/08/18

1394/10/30

فوالد خوزستان

شمش بلوم
(5SP)150*150

129,500

11,500

1394/08/12

1394/08/17

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

979

26,300

1394/08/18

1394/10/30

فوالد خوزستان

شمش بلوم
(5SP)150*150

7,600

تولید کننده

نام کاال

حجم معامله
(تن)

قیمت پایانی
میانگین موزون
(ریال)

تاریخ معامله

تاریخ تحویل

2,725

13,300

1394/08/13

1394/08/30

13,600

1394/08/13

1394/08/30

1394/08/16

1394/08/30
1394/08/30

11,500

1394/08/13

1394/08/17

