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تنها شرکت جامع فوالد سازی ترکیه )شرکت          به گزارش 

کاردمیر( پس از فروش موفق خود در هفته گبشته انتاار دارد قیمت             

ها در تجدید نار آتی روند صعودی داشته باشند  قیمت جدید اعالم              

دالر بر تن افزایش      7دالر بر تن است که        854شده توسط این شرکت     

 .یافته است

افزایش قیمت شرکت کاردمیر در حوزه داخلی باعث نزدیک شدن              

شده است، هرچند خریداران زیاد      ICDAS قیمت ها به قیمت های    

  .عالقه ای به تغییرات رخ داده نشان نداده اند

اعالم کرده   (Metal expert) یکی از تجار به متال اکسپرت         

)کارخانه ها تالش می کنند قیمت را باال نگه دارند اما خریداران از این       

  .که تغییرات قیمت ناگهانی بوده است نگران اند (

هرچند بهبود کلی در بازار به ثبات کلی نرسیده است، افزایش اخیر در         

-قیمت معامله آهن قراضه آمریکا در جهت موافق با بخش میلگرد می           

باشد  کارخانه های ازمیر و مارمارا اعالم کرده اند قادر به فروش حجم              

 .دالر بر تن )تحویل در مبدا( می باشند 855تا  854کافی با قیمت 

انتظار شرکت فوالد سازی ترکیه ای کاردمیر جهت افزایش 

 قیمت داخلی میلگرد

تقاضای داخلی سرانجام تاولایاد         دبه گزارش مرکز ملی فوالد، رکو     
کننده های ورق گرم چین را واداشت برای جلوگیری از ضرر تولید       
را پایین بیاورند  به گزارش برخی کارخانه ها برناماه تاعامایارات                 
خطوط تولید در اواخر آوریل و اوایل می را اعالم نماوده اناد تاا                  

  تولید کمتر شود
از اواسط مارس ورق گرم داخلی و صادراتی چیان نازولای شاد                  

درصد در یک مااه     55دالر معادل  44تا  75قیمت های صادراتی    
دالر معاادل   04افت داشته است  در بازار داخلی نیز افت قیمت تا            

درصد بوده است  البته اغلب فعاالن بازار معتقدند اوایل ساال               50
جاری قیمت ها بیش از حد باال بود و پیش بیانای هاای خاوش              
بینانه، کارخانه ها و تجار را تشویق کرد موجودی انبارها را بااالتار              
ببرند  کارخانه ها نرخ بهره وری خطوط تولید را حتی زمانای کاه              
قیمت ها شروع به کاهش نمود در باالترین حد نگاه داشاتاناد                 
-واضح است که مصرف کننده های داخلی برای مدت زیادی نمای          

   توانند حجم باالیی از موجودی بازار را کم کنند
از این رو اواخر مارس و آوریل حاشیه سود کاهش یافت  بازار ورق              
 چین در حال حاضر در بدترین وضعیت است  کارخانه های بزرگ 

 

هم تولید را باال نگه داشته اند و امیدوارند از فروش مقااطاع            
درآمد کسب کنند  چرا که ورق گرم و سرد دیگار بارای آن هاا            
درآمد زایی ندارد  یک تولید کننده بزرگ بخش خصوصی که سال            
های اخیر ورق گرم تولید داشت اخیرا تولید میلاگارد را از سار                

   گرفته و تولید ورق گرم را پایین آورده است
در این شرایط بهترین کار آغاز تعمیرات خطوط تولید ورق است و            
در بخش شمالی کشور کارخانه های بیشتری از کاهش تولید خبر           
داده اند  در شهر تانگشان تاثیر این تعمیرات در ماه مای کااهاش        

 هزارتنی تولید ورق گرم و سرد خواهد بود  544حدود 

 تعمیرات خطوط تولید ورق بهترین راهکار چینی ها در زمان رکود تقاضا

 طبق ارقام منتشر شده توسط انجمن ملی فوالد       به گزارش  

Acero Argentino       می، تولید فوالد خام      55در روز پنجشنبه

 55.58آرژانتین در ماه آوریل، نسبت به آوریل سال گبشته، رشد                

 .درصدی داشت

تن رسید، که در ماه مشابه        007844ماه گبشته، تولید فوالد خام به        

در طول ماه گبشته،    ”  ی انجمن،     تن بود  به گفته     050544سال قبل،   

وساز و    های ساخت   روند مثبتی در فروش محصوالت ]فوالد[ به بخش        

در صنعت لوازم        کشاورزی وجود داشت  همچنین، بهبودی نسبی        

 “خانگی به وجود آمد 

تن رسید که     044844تولید فوالد گرم نورد در آرژانتین در آوریل، به          

% 0.80تن(،    054044نسبت به میزان تولید در ماه مشابه سال قبل )          

 .افزایش داشت

، تولید فوالد نورد سرد به میزان       Acero Argentino طبق گزارش 

تن   500844درصدی نسبت به تولید        50.00تن، کاهشی     554444

 داشته است 4450در آوریل 

  درصدی تولید فوالد خام آرژانتین در ماه آوریل 51افزایش 
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فوالد هفته گبشته قیمت بیلت در چین در حالی باال رفت که                   

تقاضای صادراتی هنوز بهتر نشده است  همچنین علت رشد قیمت،            

خبر کاهش عرضه ماه می است که از این رو موقتی به حسا                    

 .آید می

به گزارش پایگاه خبری بورس کاالی ایران، آخرین قیمت پیشنهادی          

تا   55دالر هر تن فو  بوده که          855تا    854بیلت صادراتی چین    

دالر رشد قیمت هفتگی داشته است  البته اخیرا معامله زیادی              44

-نهایی نشده است  اغلب فعاالن بازار رشد قیمت فعلی را موقتی می           

 .دانند

دالر   44از طرفی در بازار داخلی چین هفته گبشته قیمت بیلت تا              

دالر هر تن در  کارخانه شد  ظاهرا احتمال دارد              804باال رفته   

روز تولید را کاهش دهند که به دلیل           44های زیادی برای      کارخانه

جلسه سران کشورها در مورد پروژه عایم یک کمربند، یک جاده             

 .) کمربند اقتصادی جاده ابریشم جدید( خواهد بود

کارخانه تعطیل می شوند و برخی        44دولت هفته گبشته اعالم کرد      

کنند تا تولید پایین بیاید  با این که چنین            دیگر تعمیرات را آغاز می    

گبارد   رویدادهایی معموال تاثیر ناچیزی بر تولید واقعی فوالد می            

شود  اگر تقاضای واقعی باال نرود          بیشتر موجب تغییر جو بازار می      

 .ها باز هم نزولی خواهند شد قیمت

 به دنبال انتشار اخبار مثبت؛ بیلت اژدهای زرد صعودی شد

چین برای خرید      Hesteel شرکتبه گزارش  

 U.S.Steel بزرگترین کارخانه فوالد سازی در اسلواکی         

Kosice به توافق رسیده است 

چین سومین   Hesteel به گزارش متال اکسپرت شرکت       

فوالد ساز بزرگ جهان، به دنبال سیاست افزایش حضور خود در           

کشورهای دیگر در اقدام جدید خود در اروپا برای خرید                  

 U.S.Steel  بزرگترین کارخانه فوالد سازی در اسلواکی         

Kosice به توافق رسیده است. 

مزایای خرید شرکت های تولیدی در بازارهای هدف پس از               

 Zelezara و شرکت   4458در سال     Duferco خرید

این سومین اقدام شرکت بزرگ چینی        4450صربستان در سال    

به سمت جهانی شدن می باشد  مهمترین دستاورد خرید این             

شرکت که در اتحادیه اروپا قرار دارد ایجاد فرصت فروش به               

کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون اعمال تعرفه وضع شده علیه           

شرکتهای چینی می باشد به عالوه این شرکت می تواند از                

افزایش قیمتهای ایجاد شده در اروپا به نحو مطلو  بهره برداری    

 .کند

میلیون تن    5اسلواکیایی با داشتن سه کوره بلند           این شرکت   

چدن تولید می کند و محصوالت نهایی آن شامل کالف                  

 .گرم،کالف سرد، گالوانیزه و لوله های جوشی می باشد

 برای خرید بزرگ ترین کارخانه فوالد سازی اسلواکی  HESTEELتوافق 
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ایران با بیان اینکه فوالد ترکیه       عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد      

درصد ارزانتر از ایران است، گفت: بهتر است تعرفه                54تا    8

ترجیحی برای واردات ورق فوالدی اعمال شود، اما اگر در مورد              

میلگرد،شمش و تیرآهن وضع شود،به ضرر تولید داخل خواهد            

 .بود

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس          رضا شهرستانی در گفت  

با اشاره به وضع تعرفه ترجیحی واردات برخی کاالها از جمله                

فوالد از ترکیه، اظهار داشت: در حال حاضر بازار جهانی فوالد با              

رکود روبرو است و کشورهای چین، هند، ترکیه، اکراین و روسیه            

به دنبال ایجاد بازارهای جدید برای عرضه محصوالت خود                

 .هستند

وی ادامه داد: در این شرایط، تولیدکنندگان ایرانی به دنبال اعمال      

تعرفه برای واردات فوالد هستند، تا از تولید داخل حمایت شود،             

اما دولت به جای این کار، تعرفه ترجیحی برای واردات فوالد از               

شود تا یک ماه دیگر فوالد ترک       ترکیه وضع کرده است و گفته می 

 .وارد ایران خواهد شد

شهرستانی تصریح کرد: در ایران به دلیل هزینه پایین انرژی،               

تر از کشورهای دیگر است اما سود بانکی          قیمت تولید فوالد پائین   

برد و در      درصدی، مزیت انرژی ارزان را از بین می            04تا    45

درصد گرانتر از فوالد ترکیه         5تا    4نتیجه قیمت فوالد ایران       

 .است

وی افزود: در این شرایط، دولت ترکیه به صادرکنندگان خود               

شود در نهایت،     دهد که باعث می     درصدی می   5تا    4های    مشوق

 .درصد ارزانتر از فوالد ایران باشد 54تا  8قیمت فوالد ترکیه 

 

 

 

 

 

 

وی اظهار داشت: تولیدکنندگان فوالد خواستار اعمال تعرفه              

واردات فوالد هستند و در حال حاضر صنعت داخل با مازاد عرضه            

 .نسبت به تقاضا روبرو است

عضو انجمن فوالد ادامه داد: تولیدکنندگان درخواست اعمال             

های   تعرفه واردات فوالد را دارند، البته این تقاضا را برای ورق              

متر و همچنین گندله و قراضه        میلی  0فوالدی با ضخامت کمتر از      

 .ایم به عنوان مواد اولیه تولید فوالد مطرح نکرده

بهتر بود تعرفه ترجیحی برای واردات ورق فوالدی                وی گفت: 

شد، اما اگر قرار باشد این تعرفه در مورد میلگرد، بیلت              اعمال می 

)فوالد تخت شمش( یا تیرآهن وضع شود، به ضرر تولید داخل              

 .خواهد بود

وی با اشاره به صحبت های وزیر صنعت مبنی بر پیگیری                   

: این    ، گفت 08موضوع اعمال تعرفه برای واردات فوالد در سال           

ها در حد وعده باقی مانده و تاکنون برای وضع تعرفه اتفاقی               بحث

 .نیفتاده است

به گفته شهرستانی، دولت ترکیه برای واردات فوالد به کشورش            

درصدی وضع کرده و تقاضای تولیدکنندگان ایرانی نیز          84تعرفه  

 .اعمال این میزان تعرفه برای واردات فوالد است

  تر از ایران درصد ارزان 5۱تا  ۴فوالد ترکیه 

 

 

کاا  ماریا  به گزارش ایفنا، قراردادهای جدید نشان دهنده پایداری فروش قراضه آمریکا به ترکیه است  دو معامله محموله قراضه فوالد به ترکیه از آ     

مارس توسط صادر کاناناده شارق          7استحکام و اعتبار قیمت ها  صادراتی قراضه آمریکا را تقویت کرد  هر دو محموله ها به قیمت یکسان در            

بسته شد  این سومین محموله فروخته شده به ترکیه از شروع مارس بود  یک تاجر گفت : بازار میلگرد ترکیه در        cfrدالر بر تن    00آمریکا با نرخ    

دالر بر تن عبور کرد و پاس   044حال قوی تر شدن است بنابراین ترکیه واردات مواد از آمریکا را شروع کرده است  قیمت صادرات قراضه آهن از                  

 هزار تنی ترکیه در این دوره یک ماهه شروع به افزایش کرد  004از خرید بیش از 

 افزایش خرید آهن قراضه در ترکیه
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به گزارش مرکز ملی فوالد، دولت چین تهدید کرد: در صورتی که            

آمریکا علیه واردات فوالد از چین به آمریکا تعرفه گمرکی باالتری           

جویانه علیه      های تالفی     اعمال کند این کشور نیز سیاست          

 .بنیان آمریکایی اعمال خواهد کرد های مالی و دانش شرکت

نا دیلی به نقل از مقامات چین         به نقل از راشاتودی، روزنامه چای      

اعالم کرد:انجام هرگونه تحقیقات و اعمال سیاست ضد دامپینگ          

بر فوالد چین از سوی آمریکا می تواند به اتخاذ اقدامات تالفی                

 .جویانه متقابل توسط چین علیه شرکت های آمریکایی شود

رسد آمریکا با     در گزارش این روزنامه دولتی آمده است: به نار می         

ارائه طرح غیرقابل توجیه تحقیق در واردات فوالد از چین                  

خواهد به صورت یکجانبه مشکالت دو یا چند جانبه را حل                می

 .کند

تواند به کاهش      ها می   این گزارش تأکید دارد که این بازرسی         

این روزنامه چینی در      .صادرات فوالد چین به آمریکا منجر شود       

گزارش خود آورده است، در صورتی که آمریکا چنین اقدام                 

جویانه   ای را اجرا کند دیگر کشورها نیز اقدامات تالفی          حمایتگرانه

 های آمریکایی که   متناسبی را علیه شرکت

 

 

 

کنند اتخاذ خواهند       بنیان فعالیت می    های مالی و دانش     در حوزه 

 .یک از طرفین نخواهد بود  کرد که این مسئله به نفع هیچ

در این گزارش از دولت آمریکا خواسته شده تا از ساختار سازمان             

 .تجارت جهانی برای حل مناقشه استفاده کند                         

شنبه گبشته دونالد ترامپ دستور بررسی دامپینگ قیمت             پنج

کاال در آمریکا توسط چین و دیگر واردکنندگان به این کشور را              

 .صادر کرد

در ماه آوریل گبشته کمیسیون اروپایی در راستای اجرای                 

های ضد دامپینگ تعرفه واردات ورق فوالد نبرد گرم را از             سیاست

 .درصد افزایش داد 54چین حدود 

های تولیدکننده فوالد معتقدند به دلیل تولید بیش           برخی شرکت 

از نیاز فوالد در چین این کشور فوالد را با قیمت کمتر از میزان                

 .کند سوددهی عرضه می

سال آینده    5ابتدای سال جاری میالدی پکن متعهد شد تا طی            

میلیون تن از تولید فوالد خود بکاهد اما نه تنها تولید        554ساالنه  

های گبشته افزایش     فوالد این کشور کاهش نیافت بلکه طی ماه         

 .داشته است

  های دامپینگی فوالد آمریکا تهدید چین به سیاست

 

 

ان به گزارش مرکز ملی فوالد ایران، دولت هند بعد از نهائی شدن عوارض آنتی دامپینگ بر ورق گرم وارداتی برای حمایت بیشتر از تولیدکنندگ                          

ی داخلی در مقابل واردات ارزان قیمت عوارض آنتی دامپینگ  بر ورق سرد وارداتی از کشورهای چین ، ژاپن ، کره جنوبی و اکراین را هم نهائ                              

آغاز شد    4450آگوست    57سال اعتبار خواهد داشت که از         5وزارت اقتصاد هند اعالم کرد این عوارض برای مدت            4457می    54کرد   در تاریخ     

 زیرا در سال گبشته هم هند این عوارض را وضع کرده بود و سپس آنرا تمدید نمود قابل توجه است که در این مدت واردات محصوالت فوالدی به        

هزار   44درصد کاهش یافت و به        07حدود    4457میلیون تن رسید و حتی واردات ورق سرد در ژانویه             7درصد کاهش یافت و به        00این کشور   

 تن رسید  

 وضع عوارض آنتی دامپنگ هند بر ورق سرد وارداتی
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که یکی از             Tosyaliهلدینگبه گزارش  

گباری   تولیدکنندگان بزرگ فوالد در ترکیه است، یک سرمایه          

ی   دهنده  )که ارائه Harsco مشترک را با شرکت آمریکایی         

های صنعتی در سرتاسر جهان         کارهایی برای مدیریت زبال      راه

نامه، بازیافت فلز و دفع سرباره        است( صورت داد  هدف این توافق     

 .است «عثمانیه»در تسهیالت تولیدکننده در 

، 00اردیبهشت      44ی رسمی اعالم شده در               طبق بیانیه  

Tosyali و Harsco     ریزی برای همکاری      ، در حال برنامه

ی غیرفعال هستند      ی بازیافت سرباره    موفق در جهت حل مسئله    

میلیون تن سرباره در هر        4/5ریزی شده است که حدود         برنامه

سال با استفاده از محصوالت بازیافت شده به عنوان مواد خام در             

 .وساز جاده، تولید کود و سیمان، فرآوری شود ساخت

 ترکیه، نه تنها  Tosyali رود که هلدینگ در نتیجه، انتاار می

ای را برای      ی بازیافت زباله را حل کند، بلکه زمینه               مسئله

رئیس این شرکت     .های مشابه دیگری در کشور فراهم کند         پروژه

ی رسمی گفت با موفقیت این        ی فوالد، در یک بیانیه      تولیدکننده

ی نمونه خواهد بود، ما          کارخانه در عثمانیه، که یک پروژه         

های   همکاری با شریک خود را ادامه خواهیم داد تا تعداد کارخانه           

 .«های کشورمان را افزایش دهیم دفع سرباره در سایر بخش

برای اولین بار وارد      Harsco با آغاز همکاری مبکور، شرکت     

 04بازار ترکیه خواهد شد  این شرکت در حال حاضر در بیش از              

کشور در سرتاسر جهان فعال است و هدف آن، تقویت روابط با               

 .بخش فوالد ترکیه در آینده است

 های صنعتی ی زباله ترکیه برای مسئله Tosyaliکار هلدینگ  راه

 

 

طبق آمار منتشره از شرکت فوالد آالسرو در هفته گبشته، حجم واردات فوالد آمریکای التین از چین در سه ماهه اول سال جدید                              

  .درصد افزایش یافت 4میالدی نسبت به مدت مشابه در سال گبشته 

میلیون تن بوده     0/5می، در بازه ماه ژانویه تا مارس واردات فوالد کشورهای آمریکای التین از چین                   0طبق گفته آالسرو در پنجشنبه      

میلیون تن بوده است  این در حالی است که واردات فوالد کشورهای آمریکای              4/5است؛ در حالی که این مقدار در مدت مشابه سال قبل  

  .دهد  درصد کاهش نشان می 4مرکزی از چین 

  .تن رسیده است    080444درصد رشد داشته است و به           00واردات فوالد شیلی از چین نسبت به سه ماهه گبشته در سال قبل                  

میلیون تن بوده است در حالی که واردات محصوالت فوالدی طویل               4/5حجم واردات فوالد تخت کشورهای آمریکای التین از چین            

  .تن بوده است 04444تن و واردات لوله بدون درز  844444

دالر بر تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال              544میانگین قیمت صادرات فوالد چین به آمریکای التین در سه ماهه اول سال                

دالر   050درصد رشد داشته است  این در حالی است که میانگین قیمت صادرات فوالد چین به سایر نقاط جهان در مدت مشابه                 00قبل  

 .بر تن بوده است

  درصدی واردات فوالد از چین به آمریکای التین در سه ماهه اول سال 8افزایش 
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ی عربی، در این هفته همچنان ضعیف بود که منجر به محدودتر                تقاضا برای واردات فوالد تخت به امارات متحده        به گزارش  

 .شد (HDG) ور ی گرم غوطه و کویل گالوانیزه (HRC) های واردات کویل نورد گرم شدن قیمت

 .دالر بود 845-804کرد، در حالی که قیمت پیشنهادی تایوان،  دالر عرضه می 874ونقل را  به همراه حمل HRC چین، هر تن

دالر دریافت کرد  همچنین یکی از            804-805چینی را با شرکت در مناقصه،              HRCی عربی،   یک تاجر در امارات متحده       

 .تایوانی بود HRC ونقل(، یک قیمت قابل اِعمال برای ی حمل دالر به ازای هر تن )با هزینه 845کنندگان در بازار گفت که  مشارکت

دالر به ازای هر      805-845اردیبهشت،    50شنبه    امارات متحده عربی در روز سه    HRC برای واردات ارزیابی قیمت هفتگی )متال بولتن( 

 .ی قیمت محدودتری بود دالر، بازه 884-845تن بود، که نسبت به 

 .ی بزرگی صورت نگرفت دالر به ازای هر تن بودند، اما هیچ معامله 505-504، (CRC) های پیشنهادی واردات کویل نورد سرد قیمت

 .«شود  روند انجام معامالت، خیلی خیلی کند است ی بزرگی در دوبی انجام نمی گوید هیچ معامله یک تاجر می

 .دالر بود 504-505شنبه تغییری نداشت و همان  امارات متحده عربی در روز سه CRC ارزیابی قیمت متال بولتن برای واردات

دالر به ازای هر تن، و از سوی هند           085-004متر، از سوی چین به قیمت         میلی  5به ضخامت    (HDG) ور گرم   ی غوطه   کویل گالوانیزه 

 754آگوست،  -تولید شده به صورت محلی با تحویل در جوالی          HDG شد  قیمت پیشنهادی هر تن      دالر ارائه می    044-004به قیمت   

 .دالری قبلی با تولید در ژوئن 704دالر کمتر از قیمت  44دالر بود؛ یعنی 

 085-744های هفته گبشته )     شنبه، در مقایسه با قیمت      امارات متحده عربی در روز سه      HDG برای واردات  ارزیابی قیمت متال بولتن   

 .دالر برآورد شد 085-044دالر(، محدودتر بود و 

 تقاضای امارات متحده عربی برای واردات فوالد تخت، هنوز هم محدود است

در سال جاری اقتصاد کشورهای برزیل و            به گزارش

روسیه و هند از رکود خارج می شود و تعداد پروژه های                      

 .زیرساختی در این کشورها افزایش پیدا می کند

درصد از تقاضای فوالد      85از طرف دیگر کشور چین که به تنهایی  

دنیا را دارد در سال جاری شاهد ثبات نسبی میزان تقاضای فوالد             

میالدی تقاضا    4454نسبت به سال قبل خواهد بود ولی در سال           

در این کشور روند کاهشی خواهد داشت  دلیل این مساله هم                

توقف سرمایه گباری دولت در بخشهای زیر ساختی اقتصادی در            

یا کاهش میزان این سرمایه گباری طبق           4454چین در سال     

برنامه های اعالم شده توسط دولت ،عنوان شده است  انتاار                

میالدی تقاضای فوالد در کشور چین برابر         4457رود در سال      می

میلیون تن باشد که نسبت به سال قبل رشدی نخواهد               045با  

درصد   4میالدی تقاضای فوالد در چین با         4454داشت  در سال    

 .رسد میلیون تن می 007.8کاهش ساالنه به 

اما بدون در نار گرفتن چین، نرخ رشد تقاضا در کشورهای در                

درصد رشد    8حال توسعه و بازارهای در حال گبار در سال جاری           

می کند  در سال جاری کشورهای در حال توسعه بدون                    

میلیون تن فوالد تقاضا می کنند و میزان تقاضا در               854.7چین

میلیون   878.0درصد افزایش به مرز       8.0میالدی با     4454سال  

 .رسد تن می

 صنعت فوالد سازی در اقتصادهای در حال توسعه
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به گزارش مرکز ملی فوالد، آمارهای گمرک چین نشان می دهد             

که میزان واردات سنگ آهن این کشور از ایران در سه ماهه                  

 .درصدی داشته است 550.88رشدی  4457نخست 

آمارهای گمرک چین نشان می دهد که میزان واردات سنگ آهن           

درصد نسبت به مدت      54.4این کشور در سه ماهه نخست امسال        

میلیون تن رسیده     474.0مشابه سال گبشته افزایش داشته و به         

 .است

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه عرضه کنندگان عمده                

 سنگ آهن، صدور این کاال به چین را کاهش داده اند، میزان رشد 

صادرات آنها به چین کمتر از رقم کل رشد واردات سنگ آهن                

چین بوده است  میزان واردات سنگ آهن چین از کشورهای               

 0.0و    0.4،  54.4استرالیا، برزیل و آفریقای جنوبی به ترتیب           

 .درصد رشد داشته است

 

 

 

 

 

 

 

 

درصدی صادرات سنگ آهن به چین،         004.8اما هند با افزایش      

میلیون تن در این بازه سه ماهه به این کشور سنگ آهن                  0.0

فروخته و به چهارمین تامین کننده بزرگ سنگ آهن چین تبدیل           

 .شده است

 550.8میزان واردات سنگ آهن چین از ایران هم رشدی                  

درصد   44درصدی داشته است در حالی که میزان واردات از پرو             

 .افزایش یافته است

  درصدی صادرات سنگ آهن ایران به چین 551رشد 

 

 

 

براساس آمار و ارقام منتشر شده توسط کمیته تولیدکنندگان فوالد کلمبیا در روز دوشنبه پانزدهم ماه مه، تولید فوالد خاام            به گزارش 

 .گبشته افزایش یافته است  نسبت به سال ٪55.08کلمبیا در ماه آوریل 

 .تان فاوالد خاام تاولایاد کارده اسات                     548.077، این کشور در ماه اخیر 4450تن فوالد خام تولید شده در آوریل         04.584در مقایسه با    

 .درصادی داشاتاه اسات           54.50تان، کااهاش           550.455در مقایسات ماهانه نیز سطح تاولایاد از مااه ماارس امساال باه مایازان                             

تن در یک  545.748درصدی از  50.00تن رسید؛ یعنی یک رشد  550.450در این اثناء، تولید محصوالت فوالدی طویل کلمبیا در ماه آوریل به  

 .سال گبشته

 .تان مااه ماارس داشاتاه اسات                 545405درصادی از         8.04اما تولید فوالد طویل در ماه آوریل نسبات باه مااه قابالاش کااهاش                          

 ، فاوالد اکسایادنات        (Sidenal) ، فوالد ملی(APDR) تمام اعضای کمیته تولید کنندگان فوالد کلمبیا شامل گردو دیاکو، فوالد پاز دل ریو 

(Sidoc) و فوالد کلدس (Acasa) باشد می. 

  درصد افزایش یافت 51تولید فوالد خام کلمبیا در ماه آوریل به 
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های زیادی    گباری  های اخیر سرمایه    به گزارش فوالد نیوز، در سال     

در افزایش توان تولید فوالد در دنیا انجام شده است و نتیجه این               

ها هم بیشتر شدن نرخ رشد تولید و رکوردشکنی             گباری  سرمایه

دنیا از نار حجم تولید ساالنه بوده است  اما به نار می رسد دنیا               

های فوالدسازی    دیگر نیازی به تولید بیشتر فوالد ندارد و شرکت          

ها   باید با همین ظرفیت کنونی به تولید ادامه دهند  این شرکت             

باید به جای سرمایه گباری در افزایش توان تولید در افزایش                

 سطح نوآوری در صنعت فوالدسرمایه گباری کنند 

اتحادیه جهانی فوالد در گزارش اخیر خود اعالم کرد در فصل اول             

میلیون تن فوالد در دنیا تولید شد که       854.5میالدی  4457سال  

درصد رشد داشته است        5.7نسبت به مدت مشابه سال قبل          

بیشترین نرخ رشد تولید در این فصل به تولیدکنندگان آسیایی             

اختصاص داشت اگرچه بررسی آمارها حکایت از این دارد که                

تولید بودند      تمامی کشورهای تولید کننده فوالد شاهد افزایش        

اتحادیه جهانی فوالد نوشت: در فصل اول سال جاری تولید فوالد            

توان   در تمامی مناطق دنیا افزایش یافت و دلیل آن را می                  

های   های انجام شده در صنعت فوالدسازی در سال          گباری  سرمایه

ها از صنایع داخلی به خصوص         های دولت   اخیر و افزایش حمایت   

 در امریکای شمالی و اروپا دانست 

سالگی صنعت فوالد با اشاره به این           54این اتحادیه در گزارش      

دیگر نیازی به بیشتر        مطلب که بازار فوالد اشباع شده است و          

 4457شدن ظرفیت تولید وجود ندارد، نوشت: در فصل اول سال            

درصد نسبت به سال قبل رشد         8.0میالدی تولید فوالد در چین       

داشت که این رشد برای کشوری که نیمی از فوالد دنیا را تولید                

می کند رقم قابل توجهی است چین متعهد شده است تا تولیدش            

را کاهش دهد ولی بررسی آمارهای ماهانه و فصلی این کور نشان             

می دهدنه تنها تولید در چین کمتر نشده است بلکه رشد هم پیدا             

 کرده است 

سومین تولید کننده فوالد دنیا یعنی کشور هند در این فصل                 

بیشترین رشد تولید را تجربه کرده است که دلیل این تجربه هم              

افزایش حمایتهای دولتی از صنعت و توسعه زیر ساختهای صنعت           

میلیون تن فوالد در هند        45.4فوالد است  در فصل اول امسال         

درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده            54.4تولید شد که     

است ولی با توجه به سیاستهای اعالم شده در این کشور انتاار               

 می رود در فصل دوم امسال تولید با سرعت بیشتری رشد کند 

درصد رشد کرد     0.4در این فصل تولید فوالد در کشور امریکا هم          

تولید را   میالدی امریکا کاهش      4450این در حالیست که در سال   

تجربه کرده بود رشد باالی تولید فوالد امریکا در فصل اول سال              

جاری به دلیل اجرا شدن سیاستهای ضد دامپینگ عیله                   

و افزایش امید به این صنعت بعد از روی                 فوالدسازان چینی 

 کارامدن دونالد ترامپ در امریکا و حمایتش از این صنعت است 

های زیادی برای حمایت از        های اخیر طرح     اروپا هم که در ماه     

صنعت فوالدسازی داخلی خود اجرا کرده است، در اولین فصل              

درصدی تولید را نسبت به قبل شاهد بود  در        0.4سال جاری رشد  

درصد رشد کرد که نتیجه این        0.7ماه مارس امسال تولید در اروپا      

سازی برای افزایش     توان در افزایش درآمد و زمینه         مساله را می  

 تولید فوالد در این منطقه دانست 

 

    افزایش تولید فوالد علیرالم اشباو بازارها
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 افزایش بهره وری صنعت فوالد به چه عواملی بستگی دارد؟

سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران معتقد است، عالوه بر انرژی، نیروی انسانی، حمل و نقال و                       

در نهایت نقدینگی و سرمایه گباری که عواملی موثر بر بهره وری هستند، روی آوردن به تکنولوژی های جدید در افزایش بهاره وری                         

 مثمر ثمر است  در ادامه یادداشت وی به چیالن در این زمینه را می خوانید:

 افزایش بهره وری صنعت فوالد به چه عواملی بستگی دارد؟

در آغاز باید این مطلب را عنوان کرد که فوالد صنعتی انرژی بر است و انرژی از جمله موضوعاتی است که همواره بر روی آن باحاث            

جدی می شود  مسئله دیگر نیروی انسانی است و در گام بعد به جهت حجم و وزن باالیی که در این صنعت تولید و جابجا می شاود،              

 باید به سراغ حمل و نقل برویم 

عالوه بر موارد ذکر شده، فوالد صنعتی است که برای رسیدن به توجیه اقتصادی باید تولید انبوه شود که این امر هم مستلزم نقدینگی                 

و سرمایه گباری باالست  نکات مطرح شده مواردی است که بهره وری در آنها موثر می باشد و روی آوردن به تکنولوژی های جادیاد           

می تواند به آنها کمک کنند  تغییر در تکنولوژی های موجود، یا استفاده از تجهیزات به روز و الگوبرداری از کشورهایی که در صنعات                          

 فوالد شناخته شده هستند می تواند باعث بهبود عملکرد شود 

ماه عنوان می شود درحالی که کشوری مااناناد       0تا  0در طرح های توجیه اقتصادی کشور ما، سرمایه در گردش و بازگشت سرمایه،          

ساعت رسیده است  این مسئله به سیاست های دولت، وضعیت حمل و نقل و دسترسی به مواد اولیاه   4ژاپن این عدد به زیر یک روز و   

 شرک ها هم افزایش خواهد یافت 

 به نار می رسد در کشور ما که هزینه های مالی باالست، اگر زمان بازگشت سرمایه کاهش یابد، شاهد کاهش هزینه های واحدها هام                   

 خااواهاایاام بااود و ایاان اعااداد در صاانااعااتاای هاامااچااون فااوالد بااه وضااوح خااود را نشااان ماای دهااد                                               

در بخش نیروی انسانی نیز شاهد هستیم که تناژ تولیدی هر نفر به طور روزانه در شرکت های فوالدی کشور تفاوت های زیاادی باا                            

یکدیگر و با استانداردهای جهانی دارد اما اگر بتوانیم مقدار تناژ تولید را با کاهش نیروی انسانی افزایش دهیم خواهیم توانست باهاره                       

وری نیروی انسانی را افزایش دهیم اما در حوزه حمل و نقل، دسترسی به مواد اولیه و حمل، موضوعی است که باید برای افزایش بهره                    

وری مورد توجه قرار گیرد  فرآوری بر روی مواد اولیه در  معادن یا انتقال مواد خام و در نهایت دسترسی به باازارهاای فاروش و                     -

 مصرف ازجمله مواردی است که باید به آنها توجه شود

 در یک کالم، برای آنکه بهره وری افزایش یابد، توجه به تمامی این موارد، جانمایی ها، تکنولوژی و حتی سرمایه گباری ها مهم اسات                

باید بدانیم، رسیدن به بهره وری هزینه بر است و حتی نمی توان برای تمامی واحدها نسخه واحدی پیچید  از اینرو انجمان هاا مای            

 توانند شرکت ها را در زمینه ارتقا بهره وری یاری رسانند 
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بررسی روند قیمت فوالد در کشورهای مختلف دنیا و مقایسه              

قیمت ها با نرخ فوالد ایران نشان می دهد که در دو سال گبشته              

شده و چنانچه     تر از دیگر کشورها فروخته       فوالد در ایران ارزان    

شاهد کاهش یارانه های تولید به کارخانجات چین باشیم، ایران            

 می تواند صادرکننده فوالد به این کشور هم باشد 

بهادر احرامیان، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد           

ایران ضمن بیان اینکه نرخ فوالد در ایران ارزان تر از دیگر                   

ترین فوالد دنیا     کشورها است گفت: در شرایط فعلی، ایران ارزان        

کند و این قیمت مناسب در مورد تمام محصوالت             را عرضه می  

های فوالدی، میلگرد و دیگر محصوالت با در           فوالدی اعم از ورق   

نار گرفتن میانگین قیمت، صادق است و باید گفت که                    

تر   محصوالت فوالدی ایران از محصوالت فوالدی چین هم ارزان          

 است!

وی عنوان کرد: این رویداد مهم و جالب در حالی اتفاق می افتد               

که فاکتورهایی مثل نرخ باالی بهره بانکی که باعث افزایش بهای            

تمام شده تولید فوالد می شود، همچنان در ایران وجود دارد  به             

هر حال به نار می رسد مهمترین عاملی که باعث شده ایران                

ارزان ترین فوالد جهان را عرضه کند، مازاد تولید فوالد در داخل             

 کشور و رکود بازار است 

احراامیان خاطرنشان کرد: ما در ایران مازاد تولید فوالد داریم و از       

کشورهای صادرکننده محصوالت فوالدی هستیم و در بیشتر            

ترین فوالد جهان را در کشور         فصول سال در دو سال اخیر ارزان       

عرضه کرده ایم و حتی برخی کارشناسان پیش بینی می کنند              

اگر یارانه ای که در حال حاضر به کارخانجات فوالدی چین تعلق            

می گیرد، کاهش پیدا کند فوالد ایران به چین هم می تواند                 

 صادر شود!

 صادرات فوالد ایران به چین دور از انتظار نیست

 انتقال آب به فوالد سفیددشت توجیه اقتصادی دارد

نعیم امامی در نشستی با عنوان بررسی اتفاق های اخیر شهر بلداجی به             

میزبانی شبکه استانی جهان بین افزود: طرح انتقال آ  چغاخور به                

 .سفیددشت توجیه پبیر و موجب رشد اقتصادی در استان خواهد شد

 7نفر و غیرمستقیم برای        444وی گفت: اشتغال زایی مستقیم برای        

هزار نفر و ارزآوری یک هزار میلیارد ریالی با ارزش افزوده یکصد                   

 .میلیارد ریال طی سه سال از جمله مزایای این طرح است

امامی با بیان این که صنعت فوالد یکی از صنایع آ  بر است، تصریح                 

، مقرر شد تا از سد چغاخور به میزان          44کرد: براساس طرحی در سال      

لیتر بر ثانیه برای صنایع شرق استان تخصیص یابد  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد:                           544

 .اجرای این طرح بدلیل برخورد با مشکالت مالی به تاخیر افتاد، اما با تامین منابع مالی طرح دوباره از سر گرفته شد

امامی یادآور شد: تمام سودی که از تولید فوالد یک میلیون تنی حاصل می شود، صرف آبادانی استان و بخصوص شهرستان بروجن                         

می شود  اجرای طرح انتقال آ  از چغاخور به سفید دشت نگرانی مردم بلداجی را در روزهای اخیر به دنبال داشت که با هشیاری                            

 .مسئوالن و همکاری عوامل انتاامی و امنیتی و مردم خطه بلداجی این نگرانی ها تا حدودی برطرف شد

11 
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باوجود تقاضا در خاورمیانه و خاور دور صادرکنندگان شمش ایران در دو هفته گبشته در بستن قرارداد با خریداران خارجی محتاط                        

 عمل کردند

به گزارش مرکز فوالد ایرانیان و به نقل از استیل پرایس، باوجود تقاضا در خاورمیان و خاور دور صادرکنندگان شمش ایران در دوهفته               

گبشته در بستن قرارداد با خریداران خارجی محتاط عمل کردند اما یکی از تولیدکنندگان این کشور موفق به فروش تناژهای قابل                        

دالر فو  منعقد کرده که در         075تا    074توجهی شده است   ذو  آهن اصفهان در هفته گبشته چندین قرارداد با قیمت حدود                   

تا   54هم در این مدت      CIS دالر کاهش قیمت داشته است   این در حالیست که قیمت های شمش              54مقایسه با قیمت اوایل آوریل      

  . دالر افت قیمت را تجربه کرده است 44

هزار   54هزار تنی به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اردن و یک محموله                54در اواخر هفته گبشته ذو  آهن یک محموله         

  . تنی هم به جنو  شرق آسیا فروخته است و گفته شده اطالعات درباره مناقصه های بعدی بزودی منتشر خواهد شد                                 

فوالد خوزستان اما در دو هفته گبشته بدلیل فروش کامل محموله ها برای تحویل در اوایل ماه می در صادرات فعال نبود و دور                               

جدید فروش شمش این کارخانه برای تحویل در ماه ژوئن از روز یکشنبه آغاز شد   منبعی نزدیک به فوالد خوزستان می گوید ما تا                            

روزجمعه در حال بررسی پیشنهادها هستیم و هفته آینده قادر خواهیم بود درباره قیمت تصمیم گیری کنیم   البته گفته شده                             

هزار تنی را دارد   فوالد کاوه جنو  کیش هم در هفته گبشته مناقصه های جدید را باز                     54کارخانه قصد فروش یک محموله حداقل       

دالر فو  بوده اما هنوز قراردادی نهائی نشده            075کرد   منبعی نزدیک به این کارخانه می گوید بهترین قیمت که ما داشته ایم                    

دالر فو  اعالم شده است البته با توجه به جو موجود              045است   این تولیدکننده در حال مباکره برای بهترین قیمت می باشد که               

 . بستن معامله در این سطح قیمت کمی سوال برانگیز است

 61درصدی تولید کنسانتره سنگ آهن معادن بزرگ در نخستین ماه سال  1۴رشد 

  درصد رشد یافت       08،   00میزان تولید کنسانتره سنگ آهن شرکت های بزرگ معدنی طی نخستین ماه سال                                 

تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند  این رقم          054هزار و     040میلیون و     4تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن کشور در ماه فروردین،          

  تن بود 845هزار و  444در مدت مشابه سال گبشته، یک میلیون و 

 845 تن(، سنگ آهن مرکزی)     500هزار و    480تن(، چادرملو )    754هزار و     54از این میزان، شرکت های گل گهر )یک میلیون و            

تن( و اپال پارسیان      507هزار و   474تن(، گهر زمین )     040هزار و    408تن(، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه)           404هزار و   

  تن( کنسانتره سنگ آهن تولید کردند 580هزار و  570 سنگان)

 درصدی تولید دانه بندی 2افزایش 

تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به             750هزار و     844شرکت بزرگ معدنی طی ماه فروردین،          0بنا به این گزارش،     

  درصد افزایش نشان می دهد 4تن(،  005هزار و  874میزان تولید مدت مشابه سال گبشته )

هزار و   80تن(، سنگان )    00هزار و     05، فالت مرکزی )   )هزار تن   584تن(، جالل آباد )     044هزار و    505از این میزان، شرکت مرکزی)    

  تولید کرده است تن( 440هزار و  48تن( و میشدوان ) 744هزار و  07تن(، چادرملو ) 407

 صادرات محموله های بزرگ شمش توسط ذوب آهن اصفهان
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 فوالد و خودروی ایران در حال پیوستن به بازار جهانی

به گزارش صبحانه به نقل از مهر، رئیس جمهور گفت: عالوه بار               

حضور فعال پتروشیمی در بازار جهانی، در فوالد و خودورو نایاز      

 .در آسااتااانااه پاایااوسااتاان بااه بااازار جااهاااناای هسااتاایاام             

به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در جلاساه روز              

چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت االسالم حسن روحاانای           

رئیس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی گازارشای در         

دو بخش تجارت خارجی و بازرگانی داخلی، تجارت، دستاوردهاا،          

  .اقدامات و راهبردهای این حوزه را برای هیئت وزیران تشریح کرد

رئیس جمهور با تشکر از اقدامات ارزنده ای که در حوزه تجارت انجام شده است، اظهار داشت: عالوه بر قدم های بازرگای کاه در                       

افزایش تولید کشاورزی، نفت و گاز و جب  سرمایه و صادرات تولید داخلی برداشته شده است، پیوستن به بازارهای جهانی نیاز باا       

شتا  پیگیری می شود و عالوه بر حضور فعال پتروشیمی در بازار جهانی، در فوالد و خودورو نیز در آستانه پیوستن به بازار جهانی                        

 .هستیم

روحانی افزود: مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی در دو سال اخیر، تک رقمی شدن نرخ تورم، کاهش واردات و بهبود ترکیاب آن از          

 .دستاوردهای مهمی است که بایستی در سال جاری نیز استمرار یابد

 .رییس جمهور همچنین بر تقویت تولیاد و تاوساعاه گاردشاگاری بارای تاوساعاه اشاتاغاال در کشاور تاأکایاد کارد                                            

تشریح گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو بخش تجارت و بازرگانی، دستاوردها، اقدامات و راهبردهای این حوزه در هیات                     

 :دولت

و افزایش مقاصد  5005و  5008در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مثبت شدن تراز ارزش و وزن صادرات طی سال های       

 .کشور به عنوان دستاوردهای صادرات کشور یاد شد 44صادراتی به 

 

 

  تولید کنند گان سنگ آهان و فاوالدی طای دو هافاتاه آیاناده بار سار قایامات ساناگ آهان باه تاوافاق خاواهاناد رسایاد                                                          

گفت: موضوع آزاد سازی قیمت سنگ و فروش مواد اولیه به فوالد سازان داخالای     48ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت گلگهر در گفتگو با معدن          

بارد     -به هیچ عنوان مطرح نیست اما بطور قطع فوالد سازان و سنگ آهنی ها طی دو هفته آینده بر سر قیمت سنگ آهن به یک تاوافاق بارد            

  خواهند رسید

 وی تصریح کرد:به هیچ عنوان فروش سنگ آهن بر اساس قیمت جهانی به فوالد سازان داخلی در برنامه قرار ندارد اما تصمیم داریم طوری قیمت                 

  ایاان کاااال تااعاایاایاان شااود کااه تااولاایااد کاانااناادگااان فااوالد و ساانااگ آهاان دچااار ضاارر نشااونااد                                                          

  تقی زاده افزود:بطور قطع فرمول تعیین قیمت سنگ آهن که براساس نرخ شمش فوالد خوزستان تعیین مای شاود تاغایایار خاواهاد کارد                               

  برنامه ای برای صادرات گندله ندارد و تامین نیاز داخل حتی اگر قیمت جهانی سه برابر شود در اولویت قرار دارد 00وی گفت:گلگهر در سال 

 برد خواهد بود -توافق فوالد سازان و سنگ آهنی ها بر سر قیمت برد
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  سرازیری سنگ آهن ادامه دارد

به گزارش فوالدنیوز و به نقل از متال بولتن، مازاد عرضه سنگ آهن این هفته هم بر بازار واردات چین فشار آورده به روند نزولی                               

سنت هر تن خشک سی اف آر چین          05دالر و     04سنت دیگر ارزان شده       85درصد استرالیا     04قیمت ادامه داد  سنگ آهن خلوص       

 .دالر هر تن خشک شد 04.8سنت افت داشته  04شنیده شد  در بورس سنگاپور قیمت قرارداد ماه ژوئن هم 

میزان تقاضا در حال     .عرضه کننده ها سعی دارند قبل از افت بیشتر قیمت ها از موجودی های خود بکاهند از این رو عرضه باالست                      

 .حاضر با عرضه توازن ندارد  کارخانه ها هم دست به فروش سنگ آهن انبارهای خود زده اند

 چرا ذوب آهن اصفهان به این روز افتاد!؟

به گزارش ایفنا، غول فوالد کشور به خاک افتاده و توانایی                 

سال است    04ایستادن ندارد  ذو  آهن اصفهان که نزدیک به          

در جنو  اصفهان به ساخت انواع محصوالت فوالدی مشغول            

شود با مشکالت      است و شناسنامه فوالد کشور محسو  می         

 .بسیار عایم مالی روبروست

در همین رابطه بهادر احرامیان عضو کمیسیون صنایع و معادن           

اتاق بازرگانی، در گفت و گو با فوالدنیوز با بیان این که شرکت               

های انباشته شده مواجه      آهن اصفهان با کوله باری از بدهی          ذو 

است تصریح کرد: عدم تکاپوی سود عملیاتی برای پوشش               

های سرباری موجب خواهد شد ذو  آهن اصفهان مجددا           هزینه

به عرصه زیاندهی بازگردد  تا زمانی که دخل و خرج با یکدیگر              

همخوانی نداشته باشد این شرکت همچنان در معرض                  

 .ورشکستگی خواهد بود

سال   44براساس اظهارات احرامیان، ذو  آهن اصفهان به مدت         

است که با مداخله مدیران دولتی که بیرون از شرکت فعالیت              

 .می کنند، اداره می شود

وی با اشاره به عدم تامین هزینه های نیروی انسانی مازاد از                

سوی ذو  آهن اصفهان افزود: هم اکنون این شرکت با هزینه             

های سرباری بسیار زیادی در بخش نیروی انسانی مواجه است،           

هزار نفر است     55به طوری که تعداد نیروهای مازاد آن بالغ بر           

 .ها نیز نیست ترین شرکت که مطابق با استانداردهای عقب مانده

-مدیر عامل فوالد یزد، در ادامه با بیان این که سرمایه گباری             

های صورت گرفته در این شرکت تولیدی توجیه اقتصادی ندارد          

افزود: مدیران گبشته باید پاسخگوی مشکالت نقدینگی و عدم          

 .توجیه پبیری سرمایه گباری در این شرکت تولیدی باشند

عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی، از افزایش زیان             

انباشته شده ذو  آهن اصفهان طی سه سال اخیر خبر داد و               

افزود: زیان انباشته این شرکت از سرمایه ثبتی آن باالتر رفته              

است  از این رو برای پیشگیری از ورشکستگی ذو  آهن                 

اصفهان در اواخر سال گبشته از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها           

 .از نار قانونی مشکل حل شد

وی گفت: دالیلی متعدد برای تبدیل شدن شرکت ذو  آهن             

اصفهان به یک شرکت بدهکار وجود دارد که مهم ترین آن ها              

شامل دخالت های دولت در روند اداره و مدیریت آن، نیروی               

انسانی مازاد، سرمایه گباری بدون توجیه اقتصادی و توجه به             

بازده سرمایه گباری، قیمت گباری های دولتی و اعمال سلیقه           

 .های دولتی است
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به گزارش فوالد نیوز، با وجود اینکه طی یک سال گبشته بارها در مورد افزایش تعرفه صاردات مواد معدنی از جمله سنگ آهن در                            

هجری   5000درصدی تعرفه صادرات سنگ آهن از ابتدای سال             55تا    5ایران صحبت شد و در نهایت اخباری مبنی بر افزایش              

شمسی شنیده شد ولی آمارها نشان می دهد که دولت همچنان تعرفه های گبشته را حفظ کرده است و صادرات سنگ آهن ایران با                         

  همان تعرفه های قبلی و به خریداران قبلی انجام می شود

در نگاه اول به نار می رسد عدم تغییر تعرفه ها به معنای عقب نشینی دولت از سیاستی باشد که یک سال در مورد درستی و                                  

نادرستی ان صحبت شده بود ولی بررسی شرایط بازار فوالد در دنیا نشان می دهد که این مصلحت اقتصادی ایران بود که باعث شد تا                          

 .دولت از اجرای این سیاست عقب نشینی کند

های انتهایی سال قبل یعنی زمانی که صحبت از افزایش تعرفه صادرات سنگ آهن ایران باال گرفته بود، اتحادیه فوالدسازان                          در ماه 

میالدی، ایران را به عنوان تهدیدی برای         4450تا    4450برابر شدن صادرات فوالد ایران به اروپا در فاصله سالهای             4اروپایی به دلیل    

صنعت فوالد اروپا معرفی کرد و در مورد احتمال افزایش تعرفه های واردات فوالد از ایران صحبت کرد  صحبتی که پیشتر در مورد                           

هایی واردات فوالد از چین به اروپا را فراهم کرد  به نار می رسد این سیاست                    چین هم مطرح شد و زمینه را برای وضع محدودیت          

 .اروپا در پاسخ به طرح ایران برای افزایش تعرفه صادرات سنگ اهن بیان شده بود

 هدف افزایش تعرفه صادرات سنگ آهن چه بود

هدف اصلی از افزایش تعرفه صادراتی سنگ آهن حفظ این ماده اولیه صنعت فوالد برای تولیدکنندگان داخلی اعالم شد  در صورتی                        

شد تولید کنندگان فوالد در ایران می توانستند از سنگ آهن ارزان قیمت استفاده کنند و فوالد تولیدی ایران با                       که این طرح اجرا می    

کرد که برای     شد  در نتیجه محصوالت ایران در بازار اروپا قدرت رقابت باالتری پیدا می                 تری به بازار مصرف عرضه می        قیمت پایین 

کرد یا    فوالدسازان ایرانی خو  بود ولی اگر اروپا هم در پاسخ به این سیاست اقدام به افزایش تعرفه های واردات فوالد ایران می                            

محدودیتی برای واردات فوالد از ایران وضع می کرد دیگر سیاست اجرا شده در ایران منفعت اقتصادی قابل توجهی برای کشور                            

شد تا روابط اقتصادی ایران و اروپا که بعد از برداشته شدن تحریم های اقتصادی به تدریج در حال بازسازی                        نداشت و تنها سبب می    

 .بود برای دومین بار آسیب ببیند

 عواقب غیر قابل جبرا 

به مخالفت با سیاست افزایش تعرفه های صادراتی فوالد پرداختند و             5005های پایانی سال      بسیاری از کارشناسان صنعت فوالد در ماه      

گفتند که اجرای این طرح می تواند عواقب جبران ناپبیری برای اقتصاد ایران به همراه بیاورد  آنها صنعت فوالد کشور را به عنوان                           

ای در مسیر تجارت آزاد فوالد ایران اتفاق بیفتد اقتصاد ایران              صنعتی رو به رشد و مهم برای اقتصاد معرفی و تاکید کردند اگر وقفه               

 .سهم بزرگی از درآمدش را از دست می دهد

 برخالف تغییرات بهاری در سال های قبل؛  تعرفه صادرات سنگ آهن افزایش نیافت
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 میلیون تن نخواهد بود.!! 5.1ظرفیت لوله و پروفیل بیشتر از 

 

و پروفیل.بیان کرد: در        به گزارش فوالد نیوز، معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه اصفهان درباره تامین مواد اولیه صنعت لوله                 

 844هزار تن محصول به صنعت لوله و پروفیل ساختمانی و همچنین نزدیاک باه       544میلیون و    5حدود    05ماهه نخست سال      54

 .های انتقال سیاالت دادیم هزار تن ورق به بخش لوله

میلیون تن نخواهد بود  امیدواریم آنها بازارهای صادراتی خود را توسعه دهند  بدون شک با توسعه    5.5ظرفیت لوله و پروفیل بیشتر از       

شود، افزود: بنده همیشه   وی با اشاره به اعدادی که در ارتباط با این موضوع اعالم می      بازارهای صادراتی افزایش مصرف خواهند داشت       

ام که انشاا    اعداد به آمار مستند تبدیل شود  اگر شما عنوان خبرنگار یا یک رسانه ارقام و آمار مستند را دریافت کردید باه ماا                    گفته

میلیون و    5ایم  بیشترین میزان فروش ما به صنعت لوله و پروفیل   بدهید تا از آنها استفاده کنیم  ما تا امروز آمار و عدد مستند نداشته 

 .نیز عدد نزدیک به میزان یادشده است 54صورت گرفته است  میزان فروش ما در سال  04هزار تن بوده است که در دهه  584

میلیون تن را در اختیار داریم که آماده عرضه به باازار اسات اماا در           50اکبری تصریح کرد: ما در بخش ورق تخت ظرفیتی بیش از  

میلیون تنی را در این بخش خواهیم داشت که ظرفیتای بسایاار بااال         5.4اندازی فوالد صبا، ظرفیتی  میلیمتر نیز با راه    4بخش ورق   

میلیمتر نداشاتاه    4دهد تا دیگر نیازی به واردات ورق های     ها را پوشش می       ها و لوله و پروفیلی      ای از نوردی    خواهد بود که بخش عمده    

 باشیم 

های خدماتی است/ رکود  های آهن در خدمت بخش درصد فعالیت کارگاه۵1

 ساز و صنف آهن زیر سایه خواب عمیق ساخت

سازان تهاران گافات:         به گزارش فوالد نیوز، رییس اتحادیه آهن      

های خدماتی    های آهن در خدمت بخش      درصد فعالیت کارگاه  45

 .های پتروشیمی است ها و کارخانه و تامین نیاز نیروگاه

حبیب اله بشارتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آناالیان در             

خصوص وضعیت فعالیت کارگاه های آهن در سال جاری گفات:           

واحد صنفی در سطح شهار تاهاران          444در صنف آهن سازان     

مشغول به فعالیت هستند که به واسطه فعال نبودن کارگاه های           

ساختمانی، بسیاری از کارگاه ها با رکود مواجه هستند و فعالیت           

 .زیادی ندارند

وی افزود: فعاالن صنف آهن سازان به اجرای پروژه های عمرانی            

که در برنامه ششم تعریف شده است، امیدوار هستند، چارا کاه         

اگر برآوردی که در این برنامه نسبت باه اقاداماات عامارانای                  

درکشور محقق شود کارگاه های آهن زیادی مشغول به فعالیات           

 .می شوند

رییس اتحادیه آهن سازان تصریح کرد: کارگاه های آهن از سال            

گبشته در بخش نیروگاهی و پتروشیمی ها هاماکااری هاای               

زیادی را شروع کرده اند، اما در بخش ساختمان سازی فعالایات         

درصاد     45ها چشم گیر نبوده است  این در حالی اسات کاه                

ظرفیت فعالیت کارگاه ها در این صنف در بخش خدماتی اسات            

درصد ظرفیت در اختیار بخش ساختمان ساازی           75و کماکان   

است و به همین دلیل تا راه نیفتادن بازار مسکن و ساخاتاماان               

سازی، کارگاه های صنف آهن شرایط رکودی را تاجارباه مای               

 .کنند

وی ادامه داد: هر چند کارخانه های بزرگ کشور در این سال ها              

ظرفیت تولید خود را افزایش دادند، اما هاناوز کاارگااه هاای                 

 .کوچک آهن وارد فاز رونق در بخش خود نشده اند
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 اقدام برای افزایش صادرات 51

 05به گزارش اقتصاد آنالین، مودودی معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران درباره مهم ترین اقدامات افزایش صاادرات در ساال                          

مدنار قرار گرفت تا بتوانیم افزایش صادرات کاال و خدمات را پس از برجام در دستور  5005محور در سال  55گفت: اقدامات در قالب      

 کار قرار دهیم 

ها در صادرات )نایر حبف عوارض بر صادرات اقالم صنعتی(، کاهش سقف تضمین از دو برابر به یاک                   ها و ممنوعیت    کاهش محدودیت 

برابر حقوق ورودی برای واردات موقت )تسهیل در واردات موقت مواد اولیه جهت فرآوری و صادرات مجدد(، کاهش زماان اساتارداد                           

نامه استرداد، حبف مماناوعایات      مالیات بر ارزش افزوده کاالهای صادراتی از سه ماه به یک ماه )قانون رفع موانع تولید( و اصالح آیین       

صادرات شمش طال و استحاللی از معادن داخلی و نیز لغو تعهد ارزی صادرکنندگان پنج اقدام در جهت افازایاش صاادرات کااال و                             

 خدمات در سال جاری بود 

آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد توسط سیستم بانکی و نیز خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طاال باه                          

 نرخ آزاد از دیگر اقدامات انجام شده در راستای افزایش صادرات و خدمات بود 

میلیون دالر و پوشش ضمانتی به میزان حدود سه میلیارد دالر از دیگار   444افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان         

 اقدامات انجام شده در این راستاست 

ردیف کاالیی( و حبف مجوزهای غایارضارور     40عالوه بر هشت مورد عنوان شده اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده ) 

 برای صادرات برخی داروهای دامی از دیگر اقدامات مهم در جهت افزایش صادرات کاال و خدمات بود 

برقراری خطوط منام کشتیرانی در شمال )روسیه( و جنو  )عمان( از دیگر اقدامات انجام شده به مناور افزایش صاادرات کااال و                      

 خدمات بود 

و تدویان   5005کشور هدف برای سال  54مورد عنوان شده قبلی برقراری خط منام هوایی تهران به آستاراخان، تعیین               55عالوه بر   

های آموزشی و نیز پیگیری ایاجااد    کشور دارای اولویت، ساماندهی ناام تبلیغاتی و توسعه برند و برگزاری دوره             44نقشه راه تجارت با     

را شاامال        5005اقدام اصلی در جهت افزایش صادرات کاال و خدمات طی سال  55مراکز تجاری در عراق، کنیا، غنا، نیجریه و چین       

 شود  می
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به گزارش چیالن، شرکت فوالد هرمزگان، از زیر مجموعه 

های فوالد مبارکه است که برای اولین باار اقادام باه              -

 ارسال گزارش تولید و فروش ماهانه کرده است 

هزار تن اسلب در بهمن     554بر طبق این گزارش شرکت      

هزار تن ازان را فاروخاتاه اسات             74ماه تولید کرده و     

ماه اخیر به ترتیب    55میانگین تولید و فروش ماهانه طی       

 هزار تن بوده است 544هزار تن و 00

 5،444،444ماه اقدام به تولایاد      55شرکت در کل این     

تن نموده اسات  الزم      5،544،588تن محصول و فروش  

میلیون تن اسلب دارد 5.5به ذکر است که ظرفیت اسمی  

به سطح ظارفایات     00ضمن اینکه شرکت قادر است آهن اسفنجی مورد نیاز را نیز تامین کند همچنین ظرفیت واقعی تولید در سال                    

 اسمی خواهد رسید 

 ریالی در هر سهم می رسد 44به سود  00ریال اعالم کرده بود برای سال 40زیان هر سهم را  05این شرکت که برای سال 

 تومان در هر کیلو به فروش برساند  5004تا  5054هرمز پیش بینی کرده که اسلب را بین 

هزار تومان خریاداری  047تومان فرض شده چون فرض شده شرکت هر تن گندله را  5450بهای تمام شده هر تن محصول اسلب نیز      

تومان باشد در حالی که قطعا متوسط نرخ فخوز نمی تواند باالتر از نارخ       5557کند که به معنای این است که هر کیلو محصول فخوز            

 اسلب باشد!

میلیارد تومان به نفع هرمز خواهد بود که می تواند سود فعلی 558اگر متوسط نرخ شمش فخوز را همچون اسلب هرمز در نار بگیریم    

تومان است و حتی نرخ اسلب جای این را دارد کاه در            5850را تقریبا تا دوبرابر افزایش دهد ضمن اینکه نرخ واقعی فروش بهمن ماه              

 تومان معامله شود! 5044محدوده 

میلیارد تومانای  54رشد  00اما درگیری اصلی هرمز در بخش هزینه مالی است  این شرکت فرض کرده که میزان بدهی بانکی در سال             

 میلیارد تومان برسد 550داشته باشد و هزینه مالی نیز به 

 است 08بهتر از  05واقعیت این است که صورت جریان وجوه نقد نشان می دهد، وضعیت سال 

مااه  0میلیارد تومان بازپرداخت کرد یعنی مانده وام رشد کرد اماا در        840میلیارد تومان وام جدید گرفت و 887شرکت  08در سال  

میلیارد تومان از وام های قبلی را تسویه کرد و این به معنای کاهاش مااناده            444میلیارد تومان وام جدید گرفت اما       444سال جاری   

 بدهی بانکی بر اساس صورت جریان وجوه نقد است 

با این اوصاف می توان امیدوار بود که هرمز بتواند تا حدودی هزینه مالی خود را نیز کاهش دهد با این حال چون فوالد هرمزگان یاک                  

با اهمیت نامای      epsمیلیون تن است، بنابراین هیچگاه به یک 5.5میلیارد سهمی است در حالی که کل ظرفیت تولید آن 55شرکت  

توماان در     04تومان( به 5054تومان، نرخ شمش  5044رسد و سطح سودآوری شرکت در یک تحلیل خیلی خیلی خوشبینانه)اسلب  

 مناسب بگیرد   p.eهر سهم می رسد نتیجه اینکه هرمز به سختی می تواند سطح 

به نار می رسد اگر هرمز یک طرح توسعه تولید ورق)مانند تکنولوژی فوالد مبارکه( اجرا کند، میزان سودآوری به شدت رشد می کند        

 بنابراین تصور این است که هرمز باید به سمت یک طرح توسعه دیگر برود و سطح تولید خود در بخش اسلب را افزایش ندهد 

 

 لزوم تولید ورق در فوالد هرمزگان برای افزایش سود دهی
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درصاد   84  45هزار تن شمش و آهن اسفنجی تولید کرد که  540به گزارش بورس کاال، در سال گبشته درکل بیش از یک میلیون و  

بود که ارزش فروش این شرکت هم مثبت بود و این مسئله به دلیل بهبود وضعیت بازار فوالد و همینطور افازایاش       08بیشتر از سال    

 نرخ ها در سال قبل بوده است 

براساس اطالعات کدال )سامانه جامع اطالع رسانی ناشران( شرکت آهن و فوالد ارفع در گزارش حسابرسی نشده خود تولید شاماش                   

درصدی در  50.45هزار تن اعالم کرد  این میزان تولید به منزله رشد   400هزار تن و تولید آهن اسفنجی را  740فوالدی سال قبل را  

 درصدی در آهن اسفنجی است  44.04شمش و 

هزار تن اعالم شده که تماما از نوع شمش فاوالدی باوده اسات              755همچنین در گزارش حسابرسی نشده این شرکت آمار فروش           

 درحالی که در سال قبل این شرکت آهن اسفنجی نیز فروخته بود 

هزار تن بود  درمجموع نیاز    55هزار تن و در آهن اسفنجی نزدیک به  054فروش این شرکت در بخش شمش در سال قبل نزدیک به   

 درصدی را به ثبت رسانده است  4.44در بخش فروش ارفع رشد 

 آهن و فوالد ارفع در سال گذشته چه مقدار تولید و فروش داشت؟

 رسد میلیون تن می ۵۱۱به  61سرقینی خبر داد: ظرفیت زنجیره فوالد تا پایان 

به گزارش چیالن، عباس آرگون مدیر عامل شرکت توسعه و تجارت فراگیر فوالد خوزستان با بیان اینکه عدم تکنولوژی روز یاکای از                         

مشکالت صنعت فوالد است به خبرنگار فوالدنیوز گفت: تکنولوژی که امروزه در صنعت فوالد استفاده می شود از تکنولوژی روز دنایاا        

 عقب تر است و مقیاس تولید فوالد کشور نسب به دنیا مقیاسی کوچک است ولی هزینه های سربار این بخش باال است 

وی افزود: با همه هزینه های زیاد این بخش، بهره وری در بخش انرژی و تولید فوالد پایین است و همه این مشکالت قیامات تاماام                    

 شده محصوالت تولیدی فوالد را افزایش داده تا واردات فوالد از توجیح برخوردار شود  

عباس آرگون با بیان اینکه به دلیل پایین بودن نرخ سنگ آهن، قیمت تمام شده فوالد پایین است اظهار داشت: در ساال گابشاتاه                        

صادرات فوالد رشد خوبی داشته است اما بهتر است تالش بر این باشد تا این آمار صادرات محصوالت ناهاایای بااشاد ناه صاادرات                    

 محصوالت میانی فوالد   

های  مدیر عامل شرکت توسعه و تجارت فراگیر فوالد خوزستان خاطر نشان ساخت: اگر قرار باشد صادرکنندگان سنگ آهن را با قیمت              

جهانی دریافت کنند، در فرآیند تولید قطعا بهای تمام شده افزایش خواهد داشت و صادرکنندگان رقابت در بازارهای جاهاانای را از             

 دست خواهند داد 

وی عدم تنوع در محصوالت فوالدی را مشکل دیگر دانست و افزود: در محصوالت فوالدی تنوع وجود نادارد و عاماده تاولایاد در                           

 محصوالت ساختمانی است و با توجه به رکودی که در این بخش وجود دارد، توزیع فوالد هم دارای مشکالت متعددی شده است  

هاای     ریزی  عباس آرگون خاطر نشان ساخت: باال بودن نرخ تامین مالی در کشور به مشکالت صنعت فوالد افزوده است و باید با برنامه                      

 صحیح به سمتی حرکت شود که مصرف سرانه فوالد کشور افزایش پیدا کند و به کشورهای پیشرفته نزدیک شود 

وی نرخ ارز را از دیگر مشکالت صنعت فوالد برشمرد و گفت: در بخش صادرات عالوه بر همه مشکالت با مشکل نرخ ارز هم ماواجاه                            

هستیم و با توجه به اینکه نرخ ارز هم ثابت است اما بخش فوالد برای رقابت در بازارهای جهانی با مشکل روبرو است  در صادرات بایاد          

 نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعدیل شود تا امکان رقابت در بازارهای جهانی امکان پبیر باشد 

برای رونق بازار فوالد باید مجموعاه اقادامااتای از            مدیر عامل شرکت توسعه و تجارت فراگیر فوالد خوزستان در پایان اظهار داشت:             

قبیل، کاهش هزینه های مالی، افزایش بهره وری، کاهش قیمت تمام شده و نرخ ارز صورت گیرد تا صنعت فوالد بتواند قدرت رقاابات                 

 در بازارهای دنیا را پیدا کند 
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 ارسال نخستین محموله صادراتی فوالد خام از شرق کشور به امارات

 مجتمع فوالد خراسان نخستین محموله صادراتی خود را به مقصد کشور امارات ارسال کرد به گزارش مرکز ملی فوالد، 

رییس صادرات مجتمع از ارسال نخستین محموله شمش صادراتی فوالد خراسان به امارات خبر داد و افزود: با توجه به هدف گاباری               

 «شمش»، بازاریابی خارجی برای صادرات 4صادراتی شرکت و لزوم توسعه بازارهای صادراتی با توجه به راه اندازی فوالدسازی شماره          

 در دستور کار واحد فروش قرار گرفت 

 5444حمیدرضا شنوایی افزود: با رایزنی ها و پیگیری های مستمر و مطالعات بازارهای خارجی،  توافق فروش یک محموله صادراتای       

 تنی شمش به کشور امارات به عمل آمد و نخستین صادرات فوالد خراسان به این کشور اتفاق افتاد 

مدیر فروش شرکت هم با بیا این که توسعه بازارهای صادراتی و تنوع مشتریان خارجی یک ضرورت و مبتنی بار سایااسات گاباری              

 شرکت است افزود: در صورت تایید کیفیت این محموله صادراتی، در استانه قراردادهای فروش بیش تری به این کشور هستیم 

 مهندس بختیاری از همکاری خو  واحد فوالدسازی در تولید سفارش بر اساس خواست مشتری سپاسگباری کرد 

 گفتنی است این محموله صادراتی برای حمل از طریق خلیج فارس به بندر عباس ارسال شده است  

 در صدی واردات5۱۱درصدی صادرات فوالد خام در کنار افت  ۵8افزایش 

براساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، صادرات            

درصد باالتر از مدت مشابه       44فوالد خام ایران در فروردین ماه       

سال گبشته بوده در حالیکه واردات فوالد خام در این مدت               

 در صدی داشته است  544نسبت به مدت مشابه افت 

هزار تن    800صادرات فوالد خام ایران در فروردین ماه امسال           

 080درصد باالتر از مدت مشابه سال گبشته یعنی            44شد که   

 هزار تن بوده است 

هزار   800به نقل از انجمن تولید کنندگان فوالد ایران، از میزان           

هزار تن سهم بیلت و بلوم بوده و           405تن صادرات فوالد خام،     

 هزار تن سهم اسلب بود  574

درحالی در بخش صادرات فوالد خام شاهد رشد بودیم که در              

 محصوالت فوالدی افت صادرات به چشم می خورد                    

هزار   544صادرات محصوالت فوالدی در فروردین ماه امسال           

 574تن گزارش شده درحالی که در مدت مشابه سال گبشته             

 هزار تن گزارش شده بود 

میلیون   558گفتنی است، ارزش صادرات فوالد خام بیش از            

هزار دالر بوده      040میلیون و      80دالر و محصوالت فوالدی       

 است 

بررسی آمار انجمن فوالد ایران نیز حاکی از آن است که واردات             

فوالد خام و همچنین محصوالت فوالدی کاهش پیدا کرده               

هزار تن بلوم،     44است  سال گبشته و در فروردین ماه جمعا           

 بیلت و اسلب وارد شده که امسال این عدد به صفر رسید                  

همچنین واردات کل محصوالت فوالدی در یک ماهه نخست            

 40هزار تن گزارش شده بود که امسال تنها به             400سال قبل   

 هزار تن رسید 

در صدی در فوالد خام       544این اعداد به ترتیب به معنای افت        

 درصدی در محصوالت فوالدی است  40و 
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به گزارش ایمیدرو، رییس هیات عامل ایمیدرو در ماراسام           

راه اندازی گرم کارخانه آهن اسفنجی فوالد شادگان، گفات:   

تا پایان امسال، تمامی واحدهای آهن اسفنجی طرح هاای           

 استانی فوالد راه اندازی می شوند

مهدی کرباسیان در این مراسم که استاندار خاوزساتاان،             

مدیران عامل شرکت فوالد ایران و مدیر عامل شرکت فوالد          

خوزستان، رییس مجمع نمایندگان مجلس استان و جمعی        

از مقامات و کارشناسان صنعت فوالد حضور داشتند، افزود:         

که دولت یازدهم مستقر شد، طرح فوالد شادگان راکد بود اما با همت مدیران و کارشناسان در مسیر ساخت و تکمیال قارار            04سال  

 .گرفت

وی افزود: امروز شاهد راه اندازی گرم نخستین کارخانه آهن اسفنجی هستیم که به دست متخصصان ایرانی ثبت و به منصاه ظاهاور                

 .رسیده است و کارخاناه هاای دیاگار آهان اسافاناجای فاوالدهاای اساتاانای تاا پاایاان امساال افاتاتااح مای شاوناد                                                   

 میلیو  تنی فوالد شادگا  ۴مسیر 

 8معاون وزیر صنعت معدن و تجارت خبر داد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، ظرفیت تولید این کارخانه در سال هاای آتای باه                               

 .ماایاالاایااون تاان خااواهااد رساایااد کااه ایاان اماار باااعااث رونااق تااوایااد و اشااتااغااال ماای شااود                                                    

درصد آن ها را بومی شادگان تشاکایال مای          74نفر در این کارخانه مشغول به کار هستند که  574وی افزود: در حال حاضر حدود   

 .دهند

وی با اشاره به دغدغه مقام معام رهبری در امور اشتغال و تولید تاکید کرد: آینده کشور با توسعه، سرمایه گباری و اشتغال شکل می                     

 .گیرد

 .کرباسیان ادامه داد: باید تمرکز را بر توسعه صنایع پایین دستی بگباریم که شاهد افزایش و اشتاغاال در ایان ماناطاقاه شاویام                                 

 .به گفته کرباسیان، نزدیکی باه آ  هاای آزاد و وجاود آ ، مسایار تاوساعاه فاوالد را شاادگاان فاراهام کارده اسات                                               

میلیون ذخیره جدید سنگ آهن ذکار کارد کاه           844وی همچنین اقدامات ایمیدرو در اجرای برنامه وسیع اکتشاف را سبب کشف      

 .پشتوانه توسعه فوالد می شود

غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز در این مراسم، خواستار شکل گیری صنایع پایین دستی در شادگان شد و گفت: با راه اندازی                        

 .بخش فاوالدساازی و افازایاش ظارفایات تاولایاد ایان کاارخااناه، مشاکاالت ایاجااد اشاتاغاال بارطارف مای شاود                                                   

 .وی ادامااه داد: ایاان کااارخااانااه قاااباالاایاات تااباادیاال شاادن بااه مااجااتاامااع فااوالدسااازی را دارد                                                 

حجت االسالم ناصری نژاد، نماینده مردم شادگان در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسالمی نیز               

 .در این برنامه، گفت: شادگان با تاریخ و فرهنگ مقاوم و غنی خود، توانمندی باالیی در توسعه فوالد و رفع ماعاضال بایاکااری دارد                 

عباس تفضلی مدیر عامل شرکت فوالد شادگان نیز اظهار داشت: این نخستین کارخانه در جهان است که با روش احیای مساتاقایام                           

 .ایرانی به مرحله راه اندازی رسیده است

میلیارد تومان  044درصد مربوط به ایمیدرو است، گفت:   05درصد سهام این شرکت متعلق به فوالد خوزستان و  05وی با بیان اینکه  

 .درصااد تااوسااط فااوالد خااوزسااتااان ساارمااایااه گااباری شااده اساات                                   05از سااوی ایااماایاادرو و                

میلیون تن ظرفیت تولید فوالد را در         8تفضلی تاکید کرد: ارایه زیرساخت های الزم و حمایت از تامین مالی، زمینه دستیابی به برنامه                  

 .شادگان فراهم می کند

 تمام واحدهای آهن اسفنجی طرح های استانی فوالد، امسال راه اندازی می شوند
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