هر دو هفته با چیالن آنالین

قیمت های فوالد در

انجمن ملی بازیافت فلزی تاسیس می شود
ساختار مالیاتی کشور ضد تولید و بانکداری آن
خسته و ناکارآمد است

بازارهای داخلی و جهانی

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

شرکت های فوالدی در تامین مواد اولیه از هم
حمایت کنند
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افتتاح ریل ملی

تکرار هفته خوب فوالدی ها

شروع بکار فوالد سفید دشت

افتتاح ورزشگاه نقش جهان

سرانجامی خوش برای ریل ملی

توسعه فوالد و
طرح های هفت گانه استانی
محمود ارباب زاده
مدیر عامل فوالد سفید دشت

زمانی که صحبت از توسعه پایدار می شود ،زمینه های مختلف
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیســت محیطی و  ...را شامل
می شــود .کشور ما نیز در همین راستا در برنامه های توسعه
خود ایجاد کارخانجات تولیدی فوالد را به عنوان صنایع مادر و
زیر بنایی به منظور توسعه اقتصادی و فرهنگ صنعتی برنامه
ریزی کرده است.
طرح های فوالدی هشت گانه که بعداً هفت گانه شد از جمله
این صنایع زیر بنایی بوده که در هفت اســتان کشــور شروع
گردید .نکته مهم و مورد توجه در این طرح ها عدم توجه کافی
به کار کارشناسی و نگاه بلند مدت به مکان یابی این طرح ها
و در نظر گرفتن الزامات مورد نیاز از جمله منابع برق ،آب ،گاز،
راه آهن ،نیروی انسانی ماهر بود.
زمان اجرای این طرح ها به دالیل مختلف از جمله منابع مالی
مورد نیاز و عدم تامین زیر ساخت های آنها ،طوالنی گردید و
با کاهش شدید قیمت در سال های اخیر و تداوم رکود جهانی
فوالد ،موجب گردید تا توجیه فنی و اقتصادی این طرح ها با
ابهام روبرو گردد .ولی نکته مهم و قابل توجه آن اســت که با
شروع این پروژه ها در هر استان امید فراوانی در بین ساکنین
این مناطق در اشتغال زایی و توسعه صنعتی منطقه به وجود
آمده که بعد از گذشــت  9ســال هرگونه جابجایی یا متوقف
نمودن این طرح ها عم ً
ال امکان پذیر نمی باشــد ،لذا باید با
اتخاذ تصمیمات کارشناسی و مناسب این طرح ها را بهینه نمود
تا شاید در آینده با تغییر شرایط رکود فوالد تاثیرات مثبت این
طرح ها در استان های مربوطه مشاهده گردد.
مواردی که می توان به عنوان راهکارهای پیشنهادی مد نظر
قرار داد عبارتند از :
 -1اصالح و بکار گیری روش های جدید در کاهش مصارف
انرژی خصوصــ ًا آب؛ مانند برج های خنک کننده ترکیبی یا
خشک.
 -2تکمیل زنجیره فوالد در باال دست (گندله سازی) و یا پایین
دست (واحد های نورد گرم و سرد) در منطقه.
 -3توسعه شبکه ریلی جهت کاهش هزینه های حمل و نقل.
 -4استفاده از پساب شهر های منطقه به منظور تامین بخشی
از آب مورد نیاز.
 -5اصالح خط تولید به منظور تولید فوالد های با ارزش افزوده
بیشتر و افزایش ظرفیت این خطوط به حدود  2میلیون تن در
سال
 -6بکار گیری ساختار های بهره ور و چابک در اجرای پروژه
و فاز بهره برداری.
 -7ادغام واحد های تولیدی کوچک در شرکت های بزرگ و
تشکیل هلدینگ های فوالدی

خط توليد ريــل راهآهن با حضور
معــاون اول رييسجمهــور ،وزیر
صنعــت  ،معدن و تجــارت و نیز
وزیــر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
در شركت ذوب آهن اصفهان مورد
بهرهبرداري قرار گرفت.

ایــن طرح در راســتای تکمیل زنجیره
تولیــد در ذوب آهن و تولید محصوالت
مورد نیاز بازار است.
احمد صادقی ،مديرعامل ذوب آهن در
این برنامه تصريح كرد :پروژه هاي مهمي
كه در ذوب آهن افتتاح شــد و در راس
آنها خــط توليد ريل ملي و ديگر طرح
هايي كه در دست اقدام قرار دارد  ،ذوب
آهن را در شرايط پيشرفت قرار مي دهد.

اسحاق جهانگيري  13آبان ماه  95و
در دومين روز از سفر خود به استان
اصفهان ،با حضور در شهرســتان
لنجان ،خط توليد ريل راه آهن در
شــركت ملي ذوب آهن اصفهان را
افتتاح و از بخش هاي مختلف اين
خط توليد بازديد كرد.
جهانگیری در این مراســم با بیان
اینکه كاركنان و مديران ذوب آهن
وی ادامه داد :ايران ظرفيت بســياري در بخش معادن ،انرژي و
اصفهان با همت و تالش خود علی رغم مشکالت بسیار در سال نيروي انساني دارد و تنها با كليد مديريت مي توان از اين سرمايه
اقتصاد مقاومتي ،اقدام و عمل با توليد ريل  ،خود باوري در عرصه ها بهره بيشتري برد.
صنعت كشور را جلوه گر ساختند گفت :عمده چالش های ما با
توجه به کالم مقام معظم رهبري و تاكيد رئیس جمهور در حوزه محمدرضا نعمت زاده نیز که در آئین افتتاح «کارخانه بزرگ تولید
اقتصاد اســت و لذا برنامه ريزي در اين حوزه و تالش در جهت ریل» و «ایســتگاه یک میلیون تنی ریخته گری» و «سه طرح
اقتصاد مقاومتي در دستور كار دولت قرار دارد و همگي بايد در زیست محیطی» در شرکت سهامی ذوب آهن از تولید تیرآهن بال
پهن در آینده ای نزدیک در این کارخانه خبر داد و گفت :اجرای
اين زمينه همت كنيم.

گفتنی است ،شروع پروژه خط توليد ريل
ملي شــهريور سال  93و زمان اتمام آن
شهريور  95بوده است .اعتبار هزينه شده
براي اجراي اين پروژه  28.2ميليون يورو
و  570ميليارد ريال است .اين خط توليد
كه ظرفيت توليد  400هزار تن انواع ريل در سال را دارد ،بخشي
از ريل مورد نياز راه آهن جمهوري اسالمي ايران و قطار شهري را
توليد مي كند .پیش از این نیز اولین قرارداد خرید ریل در تاریخ
 27مهر ماه  95به امضای مدیرعامل راه آهن جمهوری اســامی
ایران و مدیرعامل ذوب آهن اصفهان رســیده بود .قرارداد مذکور
شامل فروش  40هزار تن ریل  U33از سوی ذوب آهن به راه آهن
جمهوری اسالمی ایران است.

ورزشگاهی بزرگ به همت فوالد مبارکه
در برنامه معــاون اول رئیس جمهور بــه اصفهان ،افتتاح
وزرشــگاه نقش جهان که جهت تکمیل و بهره برداری آن
به مجتمع فوالد مبارکه اصفهان واگذار شــده بود صورت
گرفت .فاز نخست این ورزشگاه در سال  ۱۳۸۱افتتاح شد و
فقط برای مسابقات فوتبال مورد استفاده قرار میگرفت که
تیم سپاهان در سالهای  ۱۳۸۱تا  ۱۳۸۶بازیهای خانگی
خود را در این ورزشگاه برگزار میکرد .در سال  ۱۳۸۶این
ورزشگاه برای ساخت فاز دوم تعطیل شد.
در  ۸آذر  ،۱۳۹۳وزارت ورزش و جوانــان ،مدیریت اجرایی
ورزشــگاه نقش جهان را برای تکمیل و بهرهبرداری آن به
مجتمع فوالد مبارکه واگذار کرد .همان زمان دکتر سبحانی جهانگیری بابیان اینکه سابقه صنعت فوالد در ایران به دهه 40
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اعالم کــرده بود که این برمی گردد ،گفت :اکنون از متخصصان بسیاری در زمینه فوالد
برخورداریم و مهندسان مجرب فعال در فوالد مبارکه ،قادرند
ورزشگاه طی  ۲۰ماه و در سال  ۱۳۹۵تکمیل میگردد.
یک واحد صنعتی بزرگ دیگر را درحد این کارخانه ایجاد کنند.
معاون اول رئیس جمهوری در این ســفر از فوالد مبارکه
به عنوان شــرکتی با طراز بین المللی و نماد مهم صنعت معــاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به تامیــن  84درصد
کشور بزرگ ایران نامبرد و افزود :این شرکت امروز به یک تجهیزات ،قطعات و مواد اولیه فوالدمبارکه در داخل کشــور،
نهاد توســعه ای تبدیل شــده و دیگر یک بنگاه اقتصادی افزود :صنعت فوالد باید با اتکا به منابع نیروی انسانی ومنابع
تولیدکننــده بــرای اداره خود نیســت و امــروز جزو  10طبیعی از جمله سنگ آهن وگاز در بازارهای داخلی و خارجی
توسعه یابد.
تولیدکننده عمده فوالد دنیاست.

جهانگیری با تاکیــد بر اینکه قابلیت ایجــاد ارزش افزوده و
صادرات در همه مرحله های تولید محصول های فوالدی وجود
دارد ،گفت :یکی از جهت گیری های اصلی اقتصاد مقاومتی،
دانش بنیان بودن آن است که به این موضوع در فوالد مبارکه
به طور کامل توجه شــده و این شرکت با دانشگاه های برتر
کشور در ارتباط است.
وی همچنین درباره راه اندازی ماشین ریخته گری شماره پنج
فوالد مبارکه افزود :با راه اندازی این مجموعه  1.8میلیون تن
به ظرفیت تولید فوالد مبارکه اضافه شد.
جهانگیــری این را هم گفت که تعلل در بهره برداری از طرح
های بزرگ ،ناشی از افت قیمت نفت  ۱۳۰دالری به  ۴۰دالر
بوده است.
شایان ذکر است ،طرح ماشین ریخته گری شماره پنج فوالد
مبارکه برای حدود  100نفر به طور مســتقیم و حدود 150
نفر به طور غیر مســتقیم اشتغال ایجاد می کند.کلیه مراحل
طراحی ،حمل و نصب تجهیزات ماشــین ریخته گری شماره
پنج فوالد مبارکه در مدت  28ماه و با ســرمایه گذاری 502
میلیارد تومانی انجام شده است.

فوالد سفید دشت ،شاگرد اول طرح های استانی

افتتاح فوالد سفید دشت به عنوان یکی از هفت طرح فوالد
استانی ،ازجمله اخبار خوب حوزه صنعت در طول هفته های
اخیر بود و مدیر عامل شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال
وبختیاری از تولید محصول این شــرکت پس از  ۹سال خبر
داد.
ارباب زاده به چیالن گفت :نخستین محصول آهن اسفنجی
این کارخانه تولید شــد و بدین ترتیب پس از حدود  ۹سال
انتظار ،فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری اولین کارخانه
فوالد استانی به جمع تولیدکنندگان آهن اسفنجی پیوست.
وی همچنین توضیح داد :ظرفیت تولید واحد احیا مستقیم

فوالد ســفید دشت چهارمحال و بختیاری ساالنه  ۸۰۰هزار
تن آهن اســفنجی است که قابلیت تولید تا یک میلیون تن
را نیز دارد.
فوالد سفید دشت چهار محال و بختیاری به عنوان نخستین
کارخانه از هفت طرح فوالد اســتانی ،به تولید آهن اسفنجی
رســید و ایمیدرو و فــوالد مبارکه در راه انــدازی این پروژه
مشــارکت نمودند و این پروژه عظیم استانی با حمایت های
فوالد مبارکه اصفهان به مرحله تولید رسید.

ظرفیت سازی برای تولید دو میلیون تنی در فوالد خراسان
پروژه توسعه فوالدسازی شماره  2فوالد خراسان تا آذر ماه و طرح گندله سازی تا پایان سال به بهره برداری می رسند.
سید حسین احمدی ،مدیرعامل فوالد خراسان در گفت و گو با چیالن با اعالم این خبر گفت :توسعه فوالدسازی شماره
 2که به ظرفیت  700هزار تن و سرمایه گذاری  700میلیارد تومان است ،در مراحل انتهایی تست و راه اندازی است
و امیدواریم ظرف هفته های آتی اولین ذوب در این مجتمع تولید شود و در آذر ماه به بهره برداری و افتتاح برسد.
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وی افزود :پروژه دیگر طرح گندله سازی به ظرفیت  2.5میلیون تن و سرمایه گذاری بالغ بر  500میلیارد تومان است
که امیدوار هستیم تا پایان سال به مرحله بهره برداری برسد .این دو پروژه ازجمله طرح های ملی و از مصادیق اقتصاد
مقاومتی است چراکه موجب کاهش هزینه های تمام شده مجموعه می شود .احمدی اظهار داشت :با راه اندازی دو
طرح مذکور در فوالد خراسان ،ظرفیت برای تولید  2میلیون تن فوالد خام در شرکت فراهم می شود که تمامی این
اقدامات در راستای تبدیل شدن فوالد خراسان به قطب بزرگ فوالدی در شرق کشور است.

سهم  22درصدی سنگان در تحقق اهداف طرح جامع فوالد
توسعه بلند مدت مجتمع معدنی و صنعتی سنگان و انجام تکالیف طرح جامع فوالد ،نیازمند توجه دستگاه های مرتبط در تامین زیرساخت ها به ویژ در حوزه ریلی و آب است.
علی صدیقی فر ،مدیرعامل مجتمع سنگان از این منطقه به عنوان عسلویه شرق کشور نام برد و گفت :فعالیت های اجرایی این مجتمع در سه بخش آماده سازی معادن ،احداث کارخانه
های فرآوری و تامین زیرساخت ها خالصه می شود به طوری که در حال حاضر در بخش آماده سازی معدن ،تالش همه جانبه ای انجام می شود.
وی با بیان اینکه  6پروژه ساخت کارخانه فرآوری برای تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن در حال اجرا است ادامه داد :آماده سازی معادن سنگان ،با هدف تامین خوراک کارخانه های
فرآوری است که از سال جاری تا سه سال آتی ،تمامی کارخانه ها وارد مدار تولید می شوند.
به گفته صدیقی فر ،ظرفیت نهایی کارخانه های تولید کنسانتره  17.5میلیون و کارخانه های تولید گندله سنگ آهن  15میلیون تن است .در حالی که هم اکنون تنها یک کارخانه تولید
کنسانتره با ظرفیت ساالنه  2.6میلیون تن ،در این ناحیه مشغول به فعالیت است .مدیر مجتمع سنگان همچنین خبر داد که در ماه های آتی ،نخستین کارخانه تولید گندله سنگ آهن
در سنگان راه اندازی می شود که  5میلیون تن ظرفیت تولید ساالنه دارد.
وی تصریح کرد :سنگان 22درصد از تامین خوارک برای ایجاد ظرفیت  55میلیون تن فوالد را برعهده دارد چرا که در برنامه چشم انداز توسعه و طرح جامع فوالد ،ظرفیت تولید ساالنه
کنسانتره سنگ آهن از  43میلیون تن فعلی به  80میلیون تن ،گندله از  23میلیون تن به  80میلیون تن و فوالد خام از  23میلیون تن به  55میلیون تن خواهد رسید .مدیر مجتمع
سنگان اظهار داشت :با راه اندازی کارخانه های فرآوری ،ساالنه  40میلیون تن سنگ آهن و  130میلیون تن باطله برداری صورت خواهد گرفت که این امر میزان فعالیت های سنگان را
بیش از  7برابر می کند.
صدیقی فر یا یادآوری اینکه این مجتمع اقدامات خود را با جدیت انجام می دهد ،اما با چالش هایی در بخش زیرساختی مواجه است گفت :زمانی که این میزان کارخانه مشغول به کار شوند ،ساالنه به  25میلیون متر مکعب آب نیازمندیم ،در حالی که
نه معدن و نه این منطقه از کشور ،توانایی تامین چنین حجمی از آب را دارد .وی تاکید کرد :باید در دهه های گذشته ،مسئوالن وقت برنامه و نیازهایی درستی به مشاوران خارجی و داخلی ارائه می دادند تا از سال های پیشین ،نسبت به رفع دغدغه ها
اقداماتی صورت می گرفت به این دلیل که ارائه دقیق برنامه ،مشاور را به سمت تدوین راهکارهای مناسب سوق می داد.
صدیقی فر در برابر سوالی مبنی بر راهکار برطرف ساختن ذغدغه تامین آب گفت :ما پیش بینی هایی برای استفاده از فناوری های جدید به منظور کاهش مصرف آب را انجام داده ایم .عالوه بر این برنامه خرید پساب های صنعتی از شهرهای اطراف را پیش
رو داریم ،تا در زمان فعالیت کارخانه های جدید ،آب را تصفیه و در خطوط تولید به کار گیریم اما نکته این است که نیاز بلند مدت سنگان ،با یاری دستگاه های دیگر برطرف خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه متاسفانه در بخش کشاورزی و صنعت هم اقدام منسجمی برای کاهش مصرف صورت نگرفته است گفت :در شرایطی که کشور با چالش تامین آب مواجه است ،استفاده از آب های جنوب به ویژه دریای عمان و انتقال آن به مناطق
مختلف از جمله شمال شرق ،یکی از راه حل هایی است که در بلند مدت می توان آن را به کار گرفت.

تندیس صادرکننده برتر استان کرمانشاه به
جهان فوالد غرب رسید

عملیات ساخت کوره تولید آهن اسفنجی مجتمع
فوالد مکران در چابهار آغاز شد
عملیات ساخت کوره مخصوص تولید آهن اسفنجی مجتمع فوالد مکران
چابهار با ظرفیت تولید ساالنه  ۱/۶میلیون تن در چابهار آغاز شد.
بــه گزارش بولتن اخبار فوالد پوریــا منصوریان ،مدیر پروژه مجتمع فوالد
مکــران با اعالم این خبر گفت :عملیات ســاخت این کوره جهت نصب و
راهاندازی در پیکره هشــتم صنعتی منطقه آزاد چابهار توسط متخصصان
داخلی در شرکتهای تامکار اصفهان و فوالد اکسین خوزستان آغاز شد.
وی اعتبار ریالی قرارداد زود هنگام ساخت این کوره را معادل  600میلیارد
ریال برآورد کرد و افزود:تامین نقدینگی برای این طرح از محل منابع مالی
مربوط به سرمایهگذاری سهامداران خواهد بود و در فازهای بعدی اعتبارات
آن از محل صندوق توسعه ملی کشور تامین میشود.
منصوریان ادامه داد :مواد معدنی مورد نیاز این کوره به میزان ساالنه  2.5میلیون تن گندله از کشور عمان وارد میشود که پس
از فرآوری به آهن اسفنجی تبدیل و بخشی از نیازهای صنایع فوالدسازی کشور را تامین میکند.
مدیر پروژه مجتمع فوالد مکران چابهار خاطرنشان کرد :با راهاندازی و آغاز به کار کوره تولید آهن اسفنجی در این مجتمع 300
نفر به صورت مستقیم مشغول به کار میشوند .وی میزان سرمایهگذاری برای اجرای فاز اول این طرح را  170میلیون یورو
عنوان کرد و افزود :در فاز یک  2.13میلیون تن آهن اسفنجی و در فاز نهایی با سرمایهگذاری یک میلیارد دالری 3 ،میلیون
تن فوالد تولید خواهیم داشت.
منصوریان گفت :سرمایهگذاران این طرح گروه مالی ملت ،سرمایهگذاری توسعه صنایع معدنی امید ،سازمان ایمیدرو ،سازمان
منطقه آزاد چابهار و توسعه آزاد پاساگارد هستند و در قالب این پروژه واحدهای گندلهسازی ،احیای مستقیم آهن اسفنجی،
فوالدسازی ،نورد ورق گرم و نورد مقاطع و سیم در زمینی به مساحت  300هکتار راهاندازی میشود.

با توجه به درخواست تعدادی از اعضای انجمن به ویژه تولیدکنندگان ورق های فوالدی مبنی بر اصالح تعرفه واردات ،هیئت مدیره
انجمن در جلسه اخیر خود پس از بررسی گزارش مقایسه ای تعرفه واردات فوالد در ایران و سایر کشورهای دنیا ،تصویب نمود که
موضوع در رسته های انجمن مطرح شود و پس از جمع بندی نظرات رسته های مختلف در جلسه آتی هیئت مدیره انجمن تصمیم
نهایی برای پیگیری موضوع از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سایر سازمانهای ذیربط اتخاذ گردد.
شایان ذکر است بر اساس گزارش مقایسه ای که انجمن از وضعیت تعرفه واردات فوالد در ایران و سایر کشورها تهیه کرده است،
کشــورهای مختلف از جمله آمریکا ،هند ،ترکیه و اتحادیه اروپا ترکیبی از تعرفه واردات ،محدودیت ها و ســهمیه های وارداتی و
عوارض های جبرانی ،ضددامپینگ و حمایتی بر اساس کشورهای صادرکننده را اعمال می کنند که در ایران فقط اعمال تعرفه پایه
به کار گرفته می شود.
در حال حاضر تعرفه واردات فوالد به شرح جدول زیر است:

به گزارش اخبار فوالد جهانبخش شــکری ،رئیس هیئت مدیره جهان
فوالد غرب و یکی از اعضای انجمن تولید کنندگان فوالد ایران در این
مراسم با بیان این نکته که هنوز در بدنه کارشناسی دستگاههای اجرایی
نــگاه صادراتی و همراهی و همدلی با صادرکننده وجود ندارد و خبری
ق های صادراتی برای حمایت از صادرکنندگان نیست ،اظهار
از مشــو 
داشت :هر وقت درآمد نفتی کم میشود ،دولت صادرکنندگان را تکریم
میکند.
شــکری تنها راه گرداندن چر خ های اقتصاد کشــور را توجه به صادرات غیر نفتی دانست و گفت :نفت و معادن باید برای
نســلهای آینده ما نیز بماند و تا ابد نمیتوانیم برای درآمد کشــور از این منابع استفاده کنیم .وی با تاکید بر لزوم توسعه
صادرات غیر نفتی اظهارکرد :برای این منظور باید تولید داخل و سرمای ه گذار 
ی هایی که در داخل کشور انجام میشود را
صادرات محور کنیم و تولید محصوالت را به گونهای انجام دهیم که خریدار خارجی داشته باشد .از سوی دیگر برای توسعه
صادرات حمایت مسئولین نیز ضروری است اما متاسفانه ادعای حمایت از صادرات در کشور چندان جدی نیست.
وی پرداخت نشدن به موقع مطالبات صادرکنندگان را نیز مشکل جدی دیگری عنوان کرد و ادامه داد :وقتی که مالیات بر
ارزش افزوده که باید یک ماهه مسترد شود تا دو سال نگه داشته میشود ،صادرکننده مجبور است وام با بهره کالن بگیرد
تا منابع مالی خود را جبران کند .شــکری همچنین خواستار تثبیت در قوانین و مقررات و هم در عوارض صادراتی شد و
خاطرنشان کرد :از این طریق صادرکننده می تواند برای چند سال آینده خود برنامهریزی کند .وی در ادامه به بازار مناسب
عراق و سوریه که در نزدیکی کشور ما قرار دارند اشاره کرد و گفت :باید برای  5تا  10سال آینده این دو بازار برنامهریزی
کنیم و ببینم چه کاالیی و به چه میزان باید تولید کنیم.

اخبار انجمن

پیگیری اصالح تعرفه واردات در دستور کار انجمن قرار گرفت

در مراســم تجلیل از صادرکنندگان برتر و نمونه اســتان کرمانشــاه،
جهانبخش شــکری به عنوان رئیس هیئت مدیره جهان فوالد غرب با
 21میلیون دالر صادرات فوالد ،صادرکننده برتر این استان معرفی شد.

جلسات هم اندیشی انجمن توسعه یافت

جلسات هم اندیشی انجمن تولیدکنندگان فوالد از زمان آغاز آن یعنی مردادماه سال جاری فقط در رسته های ذوب و ریخته
گری ،مقاطع تخت و میلگرد برگزار شده بود اما با توجه به نتایج گفتگوهای شرکت های حاضر در رسته ذوب و تصمیم هیئت
مدیره انجمن ،نخستین نشست هم اندیشی هیئت مدیره انجمن با تامین کنندگان قراضه هم برگزار شد البته بر اساس اعالم دبیر
انجمن ،با توجه به تاسیس انجمن ملی بازیافت فلزی در آینده نزدیک ،جلسات هم اندیشی با تامین کنندگان قراضه در قالب
نشست های هم اندیشی بین دو انجمن و با ساختار و فواصل زمانی متفاوتی با جلسات رسته های انجمن ادامه خواهد یافت.
شایان ذکر است تا نیمه اول آبان ماه 12 ،جلسه هم اندیشی بین تولیدکنندگان میلگرد 7 ،جلسه هم اندیشی بین تولیدکنندگان
شمش و  5نشست هم اندیشی بین تولیدکنندگان ورق های فوالدی برگزار شده که گزارش کامل این جلسات و نتایج آنها در
سایت چیالن آنالین به نشانی  www.chilanonline.comدر دسترس مخاطبان قرار دارد.

اخبار داخلی

گزارش خبرنگار چیالن از نشست مطبوعاتی مدیرعامل مجتمع سنگ آهن سنگان:

استرالیا هم به جمع تحریم کنندگان میلگرد چین پیوست
اســترالیا قوانین ضد دامپینگ بــرای واردات میلگردهای تقویت کننده فوالدی از چین اعمال
می کند .به گزارش بولتن اخبار فوالد ،وزارت صنعت ،نوآوری و کمیسیون علوم ضد دامپینگ
استرالیا اعالم کرده بر روی واردات میلگردهای فوالد از چین عوارض  22.96تا  29.61درصدی
اعمال می کند.
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تعرفه واردات از گروه آهن و فوالد شاندونگ ( 22.96 )shandongدرصد شده است .همچنین
تعرفه واردات از آهن و فوالد  hunn valin xiangtanبه  25.17درصد رســیده است .تعرفه
دیگر صادرکنندگان نیز تا  29.61درصد اعالم شده است.

اخبار خارجی

روند عرضه مازاد در بازار فوالد
چین همچنان ادامه دارد

عدم قطعیت در صنعت فوالد
اروپا ادامه دارد

گزارش های آژانس رتبه بندی مودی نشــان می دهد رقابت های
قیمت وارداتی فوالد چین و روسیه و نوسانات قیمت و افزایش نرخ
مواد اولیه سبب شده چشم انداز صنعت فوالد اروپا طی  12تا  18ماه آینده منفی پیش بینی شود.
براســاس گزارش این آژانس مطالعاتی ،عدم تعادل و توازن منطقه ای و جهانی اخیر در عرضه و
تقاضا ،سبب تداوم فشارها بر صنعت فوالد و قیمت ها و افزایش خطر ریسک بیش تر در سال آینده
می شود.
صنعت فوالد اروپا و به ویژه کارخانه های تولید فوالد کوچک و متوسط مقیاس هنوز هم با مشکل
مازاد مواجه است.

انجمن آهن و فوالد چین در بیانیه ای گفت :سطح فعلی تولید
فوالد در چین هنوز هم باال است و عرضه مازاد همچنان در این
بازار دیده می شود.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،این انجمن پیش بینی کرده صنعت فوالد چین در سال آینده با
مشکل ظرفیت های مازاد بیشتری مواجه شود و مشکالتی نظیر تحول و ارتقا در صنعت نیز به
آن افزوده خواهد شــد .براساس داده های انجمن آهن و فوالد چین ،در  9ماهه نخست امسال
تولید فوالد خام چین  604میلیون تن بوده که  0.37درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال
قبل داشــته به ویژه در ماه سپتامبر رشد  3.94درصدی درمقایسه با سپتامبر  2015به ثبت
رسیده است.

بررسی وضعیت واردات ،صادرات و روند قیمتی فوالد ترکیه
در پی تداوم روند رو به رشد قیمت مواد اولیه خام و شمش در بازارهای جهانی ،بازار بیلت ترکیه شاهد ثبات نسبی و بعضا رشد قیمت شد .به گزارش
بولتن اخبار فوالد ،در بازار بیلت ترکیه همچنین افزایش تقاضا نسبت به هفته های گذشته دیده می شود و از این رو فوالدسازان ترکیه ای فروش بیلت
را مجددا آغاز کردند.
رشد واردات فوالد ترکیه از چین در  9ماهه نخست سال

واردات فوالد ترکیه در سپتامبر از چین  195هزار تن بود که افت  58درصدی نسبت به سپتامبر سال قبل داشته و از این میزان  79هزار تن متعلق به بیلت است که افت  74درصدی نسبت به سپتامبر
سال  2015داشت .گفته می شود ،این کاهش واردات در سپتامبر پیش بینی می شد .براساس مرکز آمار ترکیه ،واردات فوالد این کشور در ژانویه تا آگوست  22درصد افت داشت.
رشد منفی صادرات فوالد ترکیه
براساس گزارش انجمن تولیدکنندگان آهن و فوالد ترکیه ،در ژانویه تا سپتامبر امسال صادرات فوالد ترکیه به  12.53میلیون تن رسید که افت  0.3درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.
ارزش این صادرات نیز بالغ بر  7.9میلیارد دالر بود که  12.7درصد کمتر از  9ماهه نخست پارسال است .در  9ماهه نخست سال جاری ،صادرات محصوالت طویل ترکیه یک درصد کاهش داشته و به
 7.7میلیون تن رسیده است .با این حال صادرات ورق  14.9درصد رشد داشته و به  2.08میلیون تن رسیده است.

افزایش سود عملیاتی شرکت

بازداشت رهبران حزب مخالف دولت ترکیه موجی از فروش
سهام و اوراق قرضه در بازار بورس این کشور به راه انداخته و
ارزش لیر ترکیه در برابر دالر و یورو ،به پایینترین سطح خود
سقوط کرده است.

 ACERINOXسود خالص خود
را اعالم کرد

سال 2016

رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه ،از تصمیم
برای افزایش فهرست تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه به
 ۲۰۰قلم کاال و افزایش  ۳۰میلیارد دالری روابط تجاری بین دو
کشور خبر دادند.
کارت بازرگانی نیازمند بازنگری جدی است
محمدرضا پور ابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره
به بحث سوء استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره ای یا توافقی گفت:
شاید فلسفه ی صدور کارتهای بازرگانی برای انجام فعالیت های
اقتصادی نیازمند بازنگری جدی باشد.
سوء استفاده از قاعده مهم گمرکی در مناطق آزاد

شرکت فوالد ضد زنگ

پوسکو در سه ماهه سوم

گزارش های منتشر شده از سوی شرکت فوالد ضد زنگ
 ،Acerinoxسود خالص  44.5میلیون یورویی در  9ماهه
نخست امسال حاکی از افت  20.4درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
به گزارش بولتن اخبار فوالد Acerinox ،امسال  2.91میلیارد یورو درآمد از فروش حاصل کرده
که  12.1درصد نسبت به پارسال افت داشته است.
این شرکت اعالم کرده تولید ورق گرم فوالدی را به  1.66میلیون تن رسانده که رشد  6.7درصدی
را نشان می دهد همچنین در بخش تولید ورق سرد رشد  4.6درصدی در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل به ثبت رسیده و  1.27میلیون تن شده است.

در مناطق آزاد تجاری با توجه به امکان انتقال کاال به شخص دیگر
از طریق معامله قبض انبار ،زمینه سوء استفاده از یک قاعده مهم
گمرکی فراهم شده است.
تردید دراجرای فریز ،بهای نفت ایران را کاهش داد
قیمت نفت سبک ایران با افزایش تردیدها نسبت به اجرا شدن
فریز نفتی رو به کاهش گذاشت.
تاجران نفتی در آستانه انتخابات آمریکا ،پولها را از بازار
خارج کردند /قیمت نفت کاهش یافت
افزایش ذخایر نفتی و دکلهای فعال نفتی آمریکا و مهمتر از
آن خروج سرمایه از بازارهای نفتی در آستانه انتخابات ریاست
جمهوری این کشور که از نظر تاجران عاملی ریسکی است ،به همراه
عدم تغییر میزان تقاضا سبب کاهش قیمت نفت در بازار شد.
امکان افزایش مبادالت تجاری مسکو و پکن به  ۲۰۰میلیارد
دالر تا  ۳سال آینده

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

قيمتهايجهاني

معاون اول رئیس جمهور از وزارت امور اقتصادی و دارایی و
سازمان برنامه و بودجه کشور خواست منابع پیشبینی شده در
بسته حمایتی دولت در خصوص صادرکنندگان را برای تشویق
صادر کنندگان تأمین کنند.

ترکیه در ایران دفتر تجارت خارجی راهاندازی میکند

براساس اطالعات مرکز آمار ترکیه ،واردات فوالد این کشور از چین در نه ماهه نخست امسال  2.02میلیون تن بوده که رشد  2.8درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت .این درحالی است که
ترکیه در سپتامبر افت  58درصدی را در واردات فوالد از چین داشته که عمده آن مربوط به افت واردات بیلت از چین می شود.

عمدتا دلیل این رشد سود عملیاتی شرکت ،بهبود قابل توجه عملکرد بخش سنگ آهن و فوالد به
ویژه در شــرکت های فوالدی خارج از مرزهای این کشور بوده که کمک زیادی به بهبود عملکرد
شرکت کرده است .این درحالی است که گروه پوسکو اقدام به بازسازی واحدهای سازمانی کرده و
شاهد کاهش درآمد فروش به میزان  0.9درصد است اما می توان دید که بهبود عملکرد بخش سنگ
آهن و فوالد ،تاثیر چشمگیری در عملکرد این شرکت داشته است.

دستور جهانگیری به طیبنیا و نوبخت برای تأمین منابع
بسته حمایتی از صادرکنندگان

کاهش بیسابقه ارزش پول ملی ترکیه

تداوم رشد قیمت شمش فوالدی ترکیه

پوسکو کره جنوبی صورت های مالی تلفیقی خود مربوط به
ســه ماهه سوم سال  2016را منتشــر کرد که براساس این
گزارش ،سود عملیاتی این شرکت در مدت مذکور بالغ بر 12
میلیارد دالر بود .این برای نخستین بار در طول سال جاری است که سود شرکت به بیش از هزار
میلیارد وون در طول سه ماهه سوم سال جاری می رسید.

سرخطخبرهایاقتصادی

دیمیتری مدودف :نخست وزیر روسیه بر این باور است که روسیه
و چین می توانند حجم مبادالت تجاری دوجانبه را تا سال ۲۰۲۰
میالدی به بیش از  ۲۰۰میلیارد دالر افزایش دهند.

هفته منتهی به

هفته به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

 17آگوست 2016

 28آگوست 2016

 4سپتامبر 2016

17سپتامبر2016

 25سپتامبر 2016

 1اکتبر2016

 19اکتبر2016

 25اکتبر 2016

 2نوامبر 2016

46-47

47/5-48/5

47-48

43/5-44/5

44-45

45-46

44-45

44-45

48-49

رای دادگاه عالی مانعی برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
نیست

69-70

68/5-69/5

68/5-69/5

64/5-65/5

63-64

63-64

67/5-68/5

69-70

76-77

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

29/5-28/5

28/5-29/5

28/5-29/5

بوریس جانسون ،وزیر خارجه انگلیس در برلین و بعد از دیدار با
همتای آلمانی خود رای اخیر دادگاه عالی در خصوص اهمیت رای
پارلمان در خروج کشورش از اتحادیه اروپا را مانعی برای اجرای
جدول زمان بندی در این باره ندانست.

320

322

325

317/5

317/5

314

320

340

352/5

368-370

392-396

390-395

372-378

363-373

365-370

387-392

400-405

418-420

365-370

365-375

365-375

365-375

365-375

377-383

390-400

395-404

410-420

ورق گرم

وارداتی اروپا CIF

446-451

451/5-463

464/5-470/5

472-483

476-482

476/5-482/5

472/5-483/5

479-490

492-498

ورق سرد

صادراتی دریای سیاه

400-410

405-410

405-415

415-420

410-420

420-425

430-440

440-445

460-465

میلگرد

 FOBصادراتی ترکیه

380-390

380-390

378-380

375-380

370-380

374-376

367-373

380-390

390-400

میلگرد

داخلی اروپا

496/5-507/5

496-502

470-481

461-472

454-465

437/5-448/5

417/5-428/5

424/5-435/5

437/5-448/5

میلگرد

 FOBصادراتی چین

334-336

352-353

352-354

334-338

328-332

326-330

337-339

341-343

355-357

محصول

سنگ آهن
سنگ آهن
سنگ آهن
شمش
ورق گرم
ورق گرم

مشخصات
 58درصد وارداتیCFR -
شمال چین

 65درصد وارداتیCFR -
شمال چین

 52درصد وارداتیCFR -
شمال چین

صادراتی FOB -دریای
سیاه

ورق گرم -صادراتی چین
صادراتی  FOBدریای
سیاه

هفته منتهی به

هفته منتهی به

ترامپ :آمارهای رسمی اشتغال در آمریکا ساختگی است
نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با
جعلی دانستن آمارهای رسمی اشتغال در این کشور گفت :دیگر هیچ
کس اعتقادی به این آمارها ندارد .آمارهایی که آنها منتشر می کنند
ساختگی است.
رکورد فروش نفت ایران شکست /صادرات نفت  ۲.۴میلیون
بشکه شد
وزیر نفت با اشاره به ثبت رکورد جدید صادرات نفت ایران در
پسابرجام ،اعالم کرد :فروش روزانه نفت از مرز دو میلیون و
 ۴۴۰هزار بشکه در روز عبور کرد.

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 :پیمان مرادی
همـکاران ایـن شـماره :مریـم رحیمی ،مائـده صالـح ،پیمـان مـرادی ،محمدباقر
حسـینزاده ،محسـن احمدی
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس ،پالک 3
جدید
ایمیلmag@chilanonline.com :
پایگاه خبــری تحلیلی چیالن آنالینwww.chilanonline.com :
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قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی
تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

(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
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

25,150
25,150
22,450
22,450
23,150
23,150
23,150
23,150
23,150
23,150
24,250

26,500
26,500
24,700
24,700
25,000
25,000
24,900
24,900
25,300
25,000
26,000

6.5
8
10
12
14

17,700
***
***
18,550
18,550

***
***
***
18,750
18,750

3
4
5
6
8
10
12
15

15,900
15,900
15,900
15,900
16,000
16,000
16,400
***

16,700
16,700
16,700
16,700
16,700
16,900
16,900
***

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

2

***

***

3

19,800

20,500

4

19,800

20,500

5

19,800

20,500

6

19,800

20,500

8

19,800

20,500

10

19,550

21,100

12

19,700

21,200

15

19,700

20,650

20

***

20,400

25

18,400

***

سایز

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

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

15,100
14,400
14,400
15,450
15,450
15,450
15,450
15,500
15,500
15,450
***
15,700

15,400
14,700
14,700
16,100
16,100
16,100
16,100
16,100
16,100
16,100
***
16,600

ناودانی
سایز

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

6
8
10
12
14
16
18
20
22

16,300
15,800
15,800
15,800
16,200
16,200
23,100
23,000
23,600

16,900
16,700
16,700
16,700
16,700
16,900
24,000
24,000
24,000

تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
25000
23000

21000
19000

15000
13000

ریال/کیلوگرم

17000

11000

رونــد تغییرات هفتگی
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

9000
7000
5000

ناودانی

بورسکاال

حجم
معامله
(تن)

نام کاال

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

سبد میلگرد مخلوط

14,800

966

1395/08/03

1395/09/30

13,000

2000

1395/08/01

1395/08/30

حجم
معامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

تولیدکننده

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

18,980

620

1395/08/03

1395/10/30

ذوب آهن اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

16,370

13055

1395/08/03

1395/09/30

فوالد خوزستان

تختال C

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

15,963

7413

1395/08/03

1395/09/30

فوالد خوزستان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

20,878

2000

1395/08/10

1395/11/10

فوالد خوزستان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

23,003

2500

1395/08/10

1395/11/10

فوالد خوزستان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

16,370

37804

1395/08/10

1395/09/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

15,963

31411

1395/08/10

1395/09/30

تولیدی فوالد سپید
فراب کویر

میلگرد 22تاA3-28

فوالد مبارکه اصفهان

تختال SM

13,200

5000

1395/08/10

1395/09/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

27,962

500

1395/08/10

1395/11/10

نورد و تولید قطعات
فوالدی

ورق گرم

ذوب آهن اصفهان

سبد مخلوط

15,000

82000

1395/08/03

1395/09/30

تولیدکننده

نام کاال

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

نبشی

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

فوالد خوزستان

ورق سیاه

ورق روغنی

تختال C

13,000

5950

1395/08/04

1395/08/30

تختال C

13,200

13000

1395/08/05

1395/09/30

شمش بلوم (5SP)150*150

تختال C

12,700

4800

1395/08/12

1395/09/30

14,400

1100

1395/08/05

1395/08/11

16,697

250

1395/08/05

1395/08/10

13,000

27850

1395/07/28

1395/08/30

