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تاالر صادراتی میزبان عرضه  ۵۵هزار تن سن

تاالر صادراتی میزبان عرضه  ۵۵هزار تن سنگ
آهن

عوامل چهارگانه کاه
از نظر بورس کاال

و

قی ت تولیدات مگعگدنگی

تشکیل کنسرسیوم برای نجگات سگنگ آهگن از
رکود

فروش مواد اولیه به کارخانه های سگیگ گان کگ
ود است
گامبهگام در حال افزای

ظرفیتهای فوالد

واخص کل بورس اوراق بهادار تهران

آهن ماین نیوز

تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز چهارونبه  51وهریور ما میزبان عرضه  ۵۵هزار

بررسی وضعیت محصوالت تخت فوالدی در مگا
آگوست
 ۵5درصگگدی صگگادرات و گ گ
افگگزای گ
تولیدات فوالدی کشور
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تن سن

آهن دانهبندی مجت ع جالل آباد به قی ت پایه  5۵دالر در هر تن است.

به گزارش ماین نیوز ،تاالر صادراتی امروز ،عرضه  51هزار و  034تن انواع قیر ،عایق
رطوبتی و گوگرد گرانوله را تجربه می کند.
بر اساس این گزارش 004 ،تن سبد میلگرد مخلوط ورکت ذوب آهن اصفهان 0 ،هزار و
 344تن سی ان تیپ  0کارخانه سی ان اصفهان 044 ،تن و
ایرالکو و  54کیلوگرم و

هزار پوندی 11.9

طالی معدن موته در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه

می وود.
این زارش حاکی است 504 ،هزار و  911تن جو دامی در قالب طرح قی ت تض ینی6 ،
هزار تن ذرت دانه ای 544 ،تن روغن خام سویا 6 ،هزار تن کنجاله سویا ،یک هزار و 60۵

قی ت اوراق بهادار گرو سی ان در تاریخ531۵/46/51 :

Kaveh-pars Mining Industries Development Company - Daily Newsletter
KP-PU-NL-01-036-A

تن مرغ منج د رنج یک و  6هزار و  ۵44تن وکر سفید در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می وود.
عالو بر این  01هزار و  060تن مواد وی یایی 01 ،هزار و  544تن قیر و  0هزار تن گوگرد گرانوله در تاالر فرآورد های
نفتی و پترووی ی عرضه می وود.

بررسی وضعیت محصوالت تخت فوالدی در ما
به واسطه اخبار زیادی که در مورد کاه

آگوست استیل ایران

ظرفیت تولید از سوی چین مطرح گردید قی ت این محصول در چین رود سریعی

چهارونبه

قی تهای داخلی چین بود.
به نقل از  ،Delphicaدر بیشتر بازارهای منطقهای محصوالت تخت در ما آگوست روند تغییرات مثبت قی تی مشاهد ود.
مطلوبترین ورایط متعلق به کالف گرم و بدترین ورایط در بخ
به واسطه اخبار زیادی که در مورد کاه

اسلب بود.

ظرفیت تولید از سوی چین مطرح گردید قی ت این محصول در چین رود سریعی

داوت .ه چنین تقاضای تاجران فوالد برای پر کردن ذخایر انبارها در آغار فصل ساخت و ساز دلیل دیگری بر افزای
قی تهای داخلی چین بود .کالف گرم داخلی چین به  05۵دالر و کالف سرد به  ۵04دالر  EXWرسید در حالی که قی تهای
صادراتی به ترتیب برای کالف گرم  314تا  31۵و برای کالف سرد به  004دالر  FOBبود.

تامین کنندگان  CISوامل روسیه و اوکراین نیز با افزای

قی ت  ۵تا  5۵دالری کالف گرم خود را به قی ت  31۵تا 39۵
قی ت توسط تولید

دالر  FOBو کالف سرد را به قی ت  054تا  004دالر عرضه کردند .در بازار ترکیه به دلیل کاه

کنندگان داخلی در مقایسه با روند جهانی که برای کالف گرم تا محدود  314تا  004دالر و کالف سرد در محدود  ۵44تا
 ۵34دالر  EXWتعیین ود بود ،ت ایلی به خرید از  CISجود نداوت و ع دتا خریداران نیاز خود را از بازار داخل ترکیه
تأمین کردند.
در ایاالت متحد محصوالت تخت در اواخر فصل تابستان به دلیل کاه
کالف گرم به  651تا  665و کالف سرد به  915تا  913دالر  EXWرسید.
با توجه به ورایط ما آگوست و وارد ودن خریداران به بازا کالف گرم پس از تعطیالت تابستانی در اروپا و أمریکا ،افزای

قی ت قراضه در ترکیه و افزای
تخت در ما سپتامبر با افزای

افزای

تقاضا در کشورهای و ال آفریقا پی
ه را باود.

 ۵5درصدی صادرات و

میزان صادرات و

بینی میوود قی ت محصوالت
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تقاضا ،بین  33تا  ۵۵دالر کاه

قی ت داوت و

خبرنامه صنایع معدنی

داوت .ه چنین تقاضای تاجران فوالد برای پر کردن ذخایر انبارها در آغار فصل ساخت و ساز دلیل دیگری بر افزای

صفحه و ار 2

و تولیدات فوالدی

کشور استیل ایران

و تولیدات فوالدی کشور در پنج ما امسال به  0میلیون و  354هزار و  95تن

رسید که در مقایسه با ع لکرد دور مشابه پارسال رود  ۵5درصدی ثبت کرد.
آمار ع لکرد واحدهای فوالدسازی (فوالد آلیاژی ایران ،فوالد خراسان ،ذوب آهن اصفهان ،فوالد مبارکه ،فوالد خوزستان،

فوالد اکسین و فوالد هرمزگان) در پنج ما نخست  5310نشان داد صادرات صورت گرفته و

و تولیدات فوالدی یک

میلیون و  ۵01هزار و  915تن بود است.
Pg. 2
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ه چنین میزان صادرات و

و تولیدات فوالدی در مرداد ما امسال  003هزار و  359تن بود که در مقایسه با رق 365

هزار و  05تن ما مشابه سال گذوته کاه

 33درصدی نشان میدهد .

بررسی میزان صادرات پنج ماهه واحدهای تولیدی یاد ود مشخص کرد فوالد آلیاژی ایران در این دور با صدور  0۵هزار
و  ۵19تن تولیدات خود ،نسبت به هفت هزار و  161تن ع لکرد پنج ماهه نخست  10رود  001درصدی ثبت کرد که
باالترین بازد ع لکردی بود.
عالو براین صادرات کالف اسید وویی فوالد مبارکه اصفهان در مرداد ما  531۵به میزان دو هزار و  ۵۵5تن بود که در
مقایسه با رق  590تن ما مشابه پارسال رود یکهزار و  340درصدی دارد.
صفحه و ار 3

عالو براین واحد فوالد اکسین نیز در مرداد امسال پنج هزار و  654تن ورق عریض صادر کرد که نسبت به صادرات در ما

فوالد هرمزگان ه با وجود اینکه در مرداد  5310بالغ بر  51هزار و  119تن اسلب ( و

فوالدی ) صادر کرد بود ،در

این زمینه مرداد ما امسال ع لکرد صفر داوت.
اقالم صادراتی واحدهای فوالدسازی یادود عالو بر و

 ،میلگرد ،تیرآهن ،و

چدن ،ورق گرم ،ورق سرد ،کالف گرم،

ورق عریض و  ...ثبت ود است.
واحدهای فوالدسازی کشور در چهارما منتهی به تیرما  531۵به میزان  6میلیون و  64هزار و  ۵19تن فوالد خام تولید
کردند ،درحالی که این رق در مدت مشابه پارسال پنج میلیون و  910هزار و  909تن بود.
فوالد مبارکه با بی

از یک میلیون و  901هزار تن ،فوالد خوزستان با یک میلیون و 516هزار تن و ذوب آهن اصفهان با

 901هزار و  034تن باالترین سه را در دور مورد بررسی داوتند.
عالو بر این در چهار ما نخست امسال پنج میلیون و  054هزار و  6۵9تن انواع تولیدات فوالدی (تیرآهن ،کالف ،ورق
عریض ،میلگرد ،ورق گالوانیز خودرو ،ورق گرم ،لوله و  )..در کشور محقق ود که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه
سال گذوته که پنج میلیون و  09۵هزار و  114تن بود ،کاه
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خبرنامه صنایع معدنی

چهارونبه

مشابه  5310که رق  554تن بود افزای

پنج هزار درصدی نشان میدهد.

حدود  5.0درصدی ثبت کرد.

ورکتهای فوالدی در تیرما امسال ،یک میلیون و  3۵1هزار و  ۵10تن فوالد خام و یک میلیون و  314هزار و  03۵تن
انواع تولیدات فوالدی عرضه کردند که در مقایسه با رق مدت مشابه سال  5310که یک میلیون و  366هزار و  ۵6تن
فوالد خام و یک میلیون و  393هزار و  199تن تولیدات فوالدی بود به ترتیب حدود  01صدم درصد و یک درصد کاه

یافت.

عوامل چهارگانه کاه

قی ت تولیدات معدنی از نظر بورس

کاال ایمیدرو

بورس کاالی ایران به انتشار گزاروی به زبان انگلیسی پرداخته که در آن ض ن ارایه وضعیتی از
مبادالت کاالهای معدنی و صنایع معدنی ،به دالیل افت قی ت ها در این بازار اوار کرد است.
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به گزارش روابط ع ومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ای یدرو) ،دراین
گزارش که ع لکرد سال  045۵بورس کاالی ایران مورد بررسی قرار گرفته ،به عوامل چهارگانه کاه

قی ت ها در این

بازار پرداخته ود است.
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فلزات و مواد معدنی طی سال  045۵میالدی به 509هزار و030

طبق این گزارش ،ارزش و حج کلی معامالت در بخ

میلیارد ریال و  1.9میلیون تن رسید در حالی که این رق در سال  0450میالدی به ترتیب511هزار و  340میلیارد ریال و
 50.0میلیون تن بود .بدین ترتیب ازرش و حج معامالت فلزات و مواد معدنی ایران در سال  045۵میالدی نسبت به سال
گذوته به ترتیب  3۵و  51درصد کاه



یافت.

ارزش معامالت

بیشترین و ک ترین »ارزش« معامالت در بخ

فوالد و کک بود که به ترتیب با  31و  0۵درصد کاه

به سال گذوته به 10هزار و011و 01میلیارد ریال رسید .بیشترین کاه
آهن بود که با  01درصد کاه

در ارزش معامالت در سال  045۵مربوط به سن

در ارزش مبادالت ،به  5641میلیارد ریال رسید.

صفحه و ار 4

بیشترین و ک ترین »حج « معامالت در سال  045۵نیز مربوط به فوالد و کنسانتر ها بود که به ترتیب با به  6.6میلیون تن و

چهارونبه

حج معامالت

 041هزار تن رسید که در مقایسه با رق مدت مشابه سال 0450میالدی حج معامالت به ترتیب  0۵و  03درصد کاه
داوت.
ه چنین بیشترین کاه

 ۵4درصدی نسبت به سال گذوته 1 ،هزار

در »حج « معامالت نیز مربوط به کک بود که با کاه

تن رسید.
در ه ین حال طال ،بیشترین میزان افزای
درصد افزای



در ارزش و حج معامالت را به خود اختصاص داد که به ترتیب با  590و 510

نسبت به سال گذوته به  140میلیارد ریال و  640کیلوگرم رسید.

سه معامالت

به گزارش بورس کاالی ایران ،بیشترین و ک ترین سه »ارزش« مبادالت در بخ
به فوالد و روی بود که این دو فلز از سه
ه چنین بیشترین و ک ترین سه

محصوالت فلزی و معدنی به ترتیب مربوط

 15.6درصد و  4.5درصدی برخوردار ودند.

»حج « مبادالت در بخ

محصوالت فلزی و معدنی به ترتیب با 61.1درصد مربوط به

فوالد و  4.4درصد مربوط به طال ،روی و کنسانتر است.

بیشترین میانگین کاه

قی ت جهانی در سال  045۵مربوط به بخ

و

بلوم فوالدی بود که با  35درصد کاه

نسبت

به سال گذوته به 011دالر در هر تن رسید در حالی که در بورس کاالی ایران این رق  03درصد
افزای

یافت.

بیشترین میانگین کاه
0۵.۵درصد کاه
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افت جهانی بیشتر از افت بازار داخلی

خبرنامه صنایع معدنی



ه را ود و نسبت

قی ت در بورس کاالی ایران نیز مربوط به محصوالت تخت فوالدی بود که با

قی ت نسبت به سال گذوته به 55.11هزار ریال رسید.

عوامل موثر در کاه

ارزش و حج معامالت

بورس کاالی ایران 0عامل تاثیرگذار بر کاه

ارزش و حج مبادالت بورس کاالی ایران در بخ

فلزات و مواد معدنی را اعالم کرد که به ورح زیر است:
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.5ورایط جهانی
نرخ رود رود ناخالص داخلی چین در سال  045۵برابر با  6.1درصد بود که به ک ترین میزان از سال  5115رسید و انتظار
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میرود که در سال  0456نیز با کاه
بخ

بیشتری مواجه وود .ه چنین بازار محصوالت فلزی و معدنی در جهان به ویژ در

فوالد با مازاد عرضه روبرو ود که پی

کنندگان میزان تولید را کاه
.0افزای

بینی می وود این روند در سال  0456نیز ادامه یابد .در این ورایط تولید

دادند.

ارزش دالر

در سال  045۵ارزش دالر در مقایسه با یورو افزای
بر آن ،پی
.3کاه
صفحه و ار 5

یافت .افزای

ارزش دالر تقاضای فلزات پایه را کاه

داد .عالو

بینی می وود که ارزش دالر به دلیل برنامه سیاست ح ایتی بانک مرکزی اروپا به رود خود ادامه خواهد دهد.
در بازار داخلی

در سال ،045۵به دلیل نبود سرمایه های دولتی و به دنبال آن کاه

چش گیر در هزینههای ساخت و مشکالت نقدینگی در

.0افزای
افزای

چش گیر تولید معادن استرالیا و برزیل
تولید سن

درصد کاه

آهن در معادن استرالیا و برزیل و کاه

چش گیر قی ت پایه که منجر به مازاد عرضه و بی

از ۵4

در قی ت محصوالت استراتژیک در بازار بینال للی ود.

تشکیل کنسرسیوم برای نجات سن آهن از
در وضعیتی که به خاطر کاه

رکود ایسنا

قی ت سن آهن در سالهای گذوته ،وضعیت معادن فعال در این حوز به خصوص معادن

کوچک نامناسب است ،رییس انج ن سن

آهن ایجاد کنسرسیومهای معادن سن آهن را یکی از را حلهای خروج از این

بحران عنوان کرد.
بهرام وکوری در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم سالهای پی
موضوعی که در جلسه وورای سیاستگذاری ه ای

ه مطرح ود بود ،گفت:

بینال للی سن آهن با عنوان تج یع معادن کوچک سن

آهن مطرح

ود ،پیشنهاد جدیدی نبود و قبال نیز آن را ارائه کرد بودم.
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اقتصاد ،رکود در کشور منجر به افت تقاضای محصوالت پایه وامل فوالد ،محصوالت پترووی یایی و کشاورزی ود.

وی افزود :اما در زمانی که سن

آهن با قی ت باال به فروش میرسید و به دوران رکود نرسید بود ،معادن ت ایل چندانی به

ایجاد کنسرسیوم نشان ن یدادند ،چرا که سود خود را در آن مقطع تض ینود میدانستند.

رییس انج ن سن

آهن اظهار کرد :از ج له راهکارهایی که برای خروج از وضعیت رکود از سن

پیشنهاد میوود بحث رقابتپذیری و کاه

آهن

قی ت ت ام ود است که یکی از را های آن ایجاد

کنسرسیومهای معدنی است.
وکوری در ادامه با اوار به اینکه تج یع معادن میتواند در قی ت ت ام ود تاثیرگذار باود،
تصریح کرد :بهطور مشخص اگر یک واحد معدنی بتواند محصول خود را فرآوری کند حاویه سود آن
نیز افزای

خواهد یافت و حاال بیوک اگر چند معدن کوچک با ه تج یع ووند و برای آنها یک واحد

فرآوری کنستانتر و گندله احداث وود ه هزینهها تقسی خواهد ود و ه فرآوری محصول به
تک یل چرخه ارزش آن ک ک خواهد کرد.
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وی در خصوص کاه

قی ت ت ام ود محصوالت معدنی اذعان کرد :با فرآوری ماد خام و ایجاد ارزش افزود روی محصول

هزینههایی مانند ح ل ونقل نسبت به ارزش ایجاد ود در محصول در قی ت نهایی گ میوود که میتواند به رقابتپذیرتر
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ودن رق نهایی فروش محصول معدنی ک ک کند.
رییس انج ن سن

آهن با اوار به مسئولیتی که دولت و بخ

خصوصی میتوانند در ایجاد رقابتپذیری محصوالت معدنی

داوته باوند ،خاطر نشان کرد :در موضوع ایجاد رقابتپذیری باید یک هدفگذاری کلی انجام وود و متولیان آن مشخص
باوند که به عنوان مثال دولت میتواند با تامین زیرساختها ،ایجاد معافیتهای مالیاتی ،کاه
مالکانه ،ارائه وامهای ک بهر و  ...در کاه
وی افزود :بخ

قی ت حقوق دولتی و بهر

هزینهها ک ک کند.

خصوصی نیز در نوع خود با ایجاد کنسرسیومهای معدنی زمینه ایجاد ارزش افزود و کاه

قی ت ت ام ود

را فراه آورد.
وکوری در انتها از پی

بینی خود مبنی بر استقبال از پیشنهاد تج یع معادن و تشکیل کنسرسیوم در این مقطع زمانی که

روز گذوته در جلسه وورای سیاستگذاری ه ای

بین ال للی سن

چهارونبه

مسیر برای رونق دوبار سن

آهن باز وود.
آهن معدی کرباسیان  -رییس هیات عامل سازمان

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  -با اوار به ضرورت تج یع معادن سن

آهن گفته بود که تج یع و ح ایت از

آهن به ویژ واحدهای کوچک ،حرکت به س ت اقتصاد مقاومتی و استفاد بهینه از ذخایر خدادادی معادن با هدف

ایجاد باالترین ارزش افزود ضروری است.
کرباسیان ه چنین از فعاالن سن

آهن خواسته تا پیشنهادهای خود را دربار نحو ک کی که دولت ،ای یدرو یا صندوق بی ه

فعالیت های معدنی می توانند برای ایجاد کنسرسیوم های سن

آهن داوته باوند را ارائه کنند تا این هدف در زمان

کوتا تری محقق وود.

فروش مواد اولیه به کارخانه های سی ان ک ود

است ماین نیوز

مدیر معادن سرمک مالیر گفت :با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و رکود در کارخانههای سی ان فروش مواد اولیه به این

به گزارش ماین نیوز ،پی ان خاکباز در بازدید خبرنگاران از معدن سرمک مالیر با اوار به سابقه طوالنی معدن سرمک مالیر
اظهار داوت :این معادن از سال  33مورد بهر برداری قرارگرفته است و از آن سن

آهن و سرب استخراج می وود.

وی افزود :در حال حاضر  004نفر در معدن سرمک مالیر مشغول به فعالیت بود مه سن
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کارخانه ها ک ود و بازگشت مالی نیز با تأخیر مواجه ود است.

خبرنامه صنایع معدنی

بسیاری از معادن کوچک و متوسط با مشکالت مالی روبرو هستند خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با راهکارهایی از این دست،

معادن سن

صفحه و ار 6

آهن با عیار

 0.۵درصد از معادن روباز و زیرزمین استخراج میوود.
مدیر معادن سرمک مالیر گفت :سن

آهن استخراج ود از این معادن برای مواد اولیه به کارخانههای

سی ان در داخل و خارج از کشور ارسال میوود.
وی افزود :در کارخانه این معدن نیز مواد به معدنی به کنسانتر تبدل ود و به ورکتهای دیگر برای
تولید و

ارسال می وود.

خاکباز با اوار مه ترین محصوالت تولیدی این کارخانه گفت :کارخانه این ورکت توانایی تولید کنسانتر آهن ،مس و روی و

هر مواد صنعتی قابل فرآوری را دارد.
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وی با اوار به میزان معادن آهن و سرب در مالیر گفت :بر اساس اکتشافات انجام ود در سال گذوته  54میلیون و ۵44
هزار تن آهن و  01۵هزار تن سرب در این معدن وجود داوته که برای  05سال آیند ذخیر استخراج وجود دارد.
مدیر معادن سرمک مالیر با اوار به مه ترین مشکالت معدن سرمک مالیر بیان کرد :به ات ام رسیدن پروانه و تأمین سرمایه
در گردش مه ترین مشکالت این واحد تولیدی بود که به ه ین منظور ورکت به ستاد تسهیل استان معرفی ود است.
وی گفت :با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و رکود در کارخانههای سی ان فروش مواد اولیه به این کارخانهها ک ود و
بازگشت مالی نیز با تأخیر مواجه ود است.
خاکباز افزود :ه ین امر باعث ایجاد مشکالت و سختیهایی در کارخانه ود است و گاها پرداخت حقوق کارنان با مشکل ه ار

صفحه و ار 7

ود است.

به چین و سن

آهن نیز به عراق صادر میوود.

مدیر معادن سرمک مالیر با اوار به اثرات برجام بر روی کارخانه بیان کرد :با توجه به اینکه هنوز اعت ادسازی به طور کامل در
برجام انجام نشد و نحو ارسال و دریافت مح ولهها به طور کامل مشخص نشد هنوز اثری از برجام بر روی کارخانه مشاهد
نشد است.
وی با اوار به ج عآوری آبهای زیرزمینی حاوی سرب و استفاد از آن برای کارخانه بیان کرد :با توجه به عبور آب های
زیرزمینی از الیه های سرب دار این آب ها برای جلوگیری از ورود آن به منابع زیرزمینی آب آوامیدنی ج عآوری ود و در
کارخانه استفاد میوود.
خاکباز گفت :مج وعه معادن سرمک در استانهای مختلف قرار داوته و محصوالت آنان در کارخانه سرمک مالیر فرآوری و تبدیل
به کنسانتر میوود.
وی گفت 14 :درصد از افراد واغل در این کارخانه بومی مالیر و روستاهای اطراف کارخانه هستند.
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خبرنامه صنایع معدنی

چهارونبه

وی گفت :قبل از تحری ها محصوالت این کارخانه به کشورهای سوئد ،ژاپن و کر صادرات میود اما اکنون کنسانتر سرب فقط

گامبه گام در حال افزای

ظرفیتهای

فوالد استیل پدیا

طرح جامع فوالد ،ایجاد ارزشافزود در این صنعت و تک یل زنجیر آن میتواند صنعت فوالد را در مسیری غلتان رهن ون کند.

البته در این مسیر حرکت کردن به این مفهوم است که بتوان با ورایط روز دنیا انعطاف داوت و
زمینههای ورود دان

روز و فناوری را در کشور مهیا کرد .به گزارش استیل پدیا ،در صنعت فوالد و

در این مسیر دولت یازده گامهایی اساسی برداوته است.



در حال افزای

ظرفیتها

عبدال جید وریفی ،مدیرعامل ورکت ملی فوالد دربار طرح جامع فوالد اظهار کرد :در سالهای اخیر که
طرحهای فوالدی در داخل کشور اجرایی ود  ،گامبهگام در حال افزای

ظرفیتها هستی  .واقعیت

امروز ه این موضوع را دیکته میکند که باید مقیاس تولید ،اقتصادی و متناسب با ورایط روز باود.
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در این راستا ورکتهای قدی ی با ظرفیت پایین ،باید سیاست ادغام را در پی

گیرند و برای

ورکتهای جدید ،ظرفیت باالی تولید مدنظر است .با پیگیریهای ورکت ملی فوالد در یکسال گذوته ،در جنوب کشور ه چون
هرمزگان ،تعدادی از سرمایهگذاران بزرگ این صنعت ،برنامه ایجاد ورکتهای بزرگ را دنبال کرد اند و جلسههای آنها در این
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زمینه ادامه دارد.
وریفی در ادامه خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه ایران مشکل ک آبی دارد ،باید کارخانههای جدید در مناطق ساحلی جنوب
تاسیس وود تا با بهر گیری از آبهای آزاد ،ظرفیتهای جدید را اندازی کرد .امروز ظرفیتهای اقتصادی اروپایی حدود
۵میلیون تن و در کشور چین54میلیون تن است .ما در کشور پروژ های نی هت ام فوالدی از گذوته داری که مصلحت آن است
آنها را تک یل کنی  ،اما برای وروع پروژ های جدید در نظر گرفتن ظرفیت اقتصادی ،محل پروژ و فناوری کارآمد اجتنابناپذیر
است .بهعنوان ن ونه در تولید آهن اسفنجی برای طرحهای جدید احداث کارخانههای مگامدول مدنظر است.



نیاز به تولید فوالد با ارزشافزود باال
صفحه و ار 8

مدیرعامل ورکت ملی فوالد با اوار به ایجاد ارزش افزود در فوالد گفت :با توجه به نیازهایی که برای مثال در موضوع انتقال

عالو بر اینکه اوتغال وسیعی برای جوانان ایرانی ایجاد میوود ،ارزآوری مناسبی ه برای کشور خواهد داوت که نسبت به

چهارونبه

هند و از سوی دیگر به اروپا مطرح است و با این برنامه تقاضای باالیی برای لولههای انتقال ایجاد میوود .با تولید این محصوالت
تولیدات تخت و طویل ،قابل توجه خواهد بود .با توجه به مذاکرات به ع لآمد با ورکتهای خارجی ازج له اساماس دِماگ و
دانیلی و تفاه نامههایی که در این زمینه امضا ود  ،زمینه احداث کارخانههایی با فناوری روز در کشور فراه ود است .ض ن
اینکه ایجاد کارگا ساخت در داخل کشور و سرمایهگذاری در پروژ ها از سوی آنها از اولویت ویژ ای برخوردار ود است.
در ادامه افزود :ه چنین ایران با قراردادهایی که با طرفهای خارجی بسته ،در حال حرکت به س ت ایجاد کارخانههای نورد
جدید و تولید و

نازک و ...است .ه چنین استفاد از روشهایی که سبب کاه

مصرف انرژی ،باال رفتن ع ر نسوزها و

حذف برخی فرآیندها میوود ،از ج له سیاستهای ه کاری های جدید ایران در تولید فوالد است .ه چنین به مجریان طرحهای

جدید اعالم کرد ای در آهنسازی ،غیراز مگامدول به ظرفیتهای پایین فکر نکنند.



پیشرفت طرحهای استانی فوالد

مدیرعامل ورکت ملی فوالد دربار طرحهای فوالدی استانی نیز اظهار کرد :در طرح سپیددوت در بخ

احیای مستقی به

پیشرفت 16درصدی رسید ای  .مشکل آب آن منطقه ه با مساعدت مقامهای کشوری و استانی برطرف ود و آب در مسیر
انتقال قرار گرفته است .این طرح به سرعت روند تست گرم را آغاز کرد و آماد بهر برداری میوود .این در حالی است که
مدیران ای یدرو و ورکت ملی فوالد در کنار صنعتگران و مشاوران صنعت فوالد کشور داوتهاند ،این برنامه را ع لی کردند و
در کنار طرح سپیددوت  -که در حال آماد ودن برای را اندازی است -پروژ احیای مستقی فوالد وادگان نیز در نوبت بعدی
را اندازی قرار دارد .این طرح از پیشرفت 10/۵درصدی برخوردار است.
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چندی پی

برخی میگفتند مگر را اندازی طرح های استانی فوالد ،با آن ه ه مشکالت پیچید  ،ودنی است؟ اما با تجربهای که

خبرنامه صنایع معدنی

گاز داری اکنون در حال حرکت برای تولید ورق لولههای مخصوص انتقال گاز هستی  .میدانید که برنامه انتقال گاز به پاکستان،

وریفی با اوار به طرحهای استانی دیگر عنوان کرد :طرح بعدی کارخانه آهن اسفنجی فوالد میانه
است .این چند طرح ،در نی ه دوم امسال وارد مدار تولید میووند .در این میان ،یکی دو طرح ه چون
طرح فوالد بافت ،با توجه به موقعیت منطقهای و ک بود آب ،به طرح گندلهسازی تغییر یافته است .البته
این واحد ،دارای بخ

تولید کنسانتر نیز خواهد ود .گزارش فنی و اقتصادی طرح (Feasibility

) Studyآماد ود و مجوزهای الزم ،در حال اخذ ودن است .این موضوع برای سبزوار ه در حال
انجام است.



افزای

سه ورکتهای داخلی
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مدیرعامل ورکت ملی فوالد دربار برنامه داخلیسازی و افزای
گذوته بیشتر تجهیزات بخ
Pg. 8

سه ورکتهای داخلی در طرحهای فوالدی گفت :در سالهای

احیای مستقی برای تولید آهن اسفنجی در داخل تولید ود است .حتی کاتالیستها که نق
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بسیار مه ی در صنعت فوالد دارند و از سوی ورکتهای داخلی تولید میووند ،در برخی از ورکتهای بزرگ و معتبر داخلی
تست ود و از کارآیی الزم برخوردار هستند .البته این امر به این مفهوم نیست که باید ه ه نیازها را در داخل کشور تولید
کرد .وریفی ادامه داد :کر جنوبی و ژاپن ه با توجه به اقتصادی بودن تجهیزات ،اقدام به تولید در داخل یا واردات میکنند.
فوالدسازی سرعت بومیسازی ،نسبت به احیا ک تر بود و به تحقیقات بیشتری در اینبار نیاز دارد .با این حال در

در بخ
برخی بخ



نق

ها باالی ۵4درصد و در برخی حوز ها باالی 14درصد داخلیسازی در بخ

فوالدسازی طرحهایی داوتهای .

برجام در صنعت فوالد

ه چنین مدیرعامل ورکت ملی فوالد با اوار به نق

برجام در صنعت فوالد عنوان کرد :در این مدت ارتباط مست ری با

ورکتهای صاحبنام خارجی داوتهای  .پس از برجام ،فضای ه کاری تغییر کرد و ورایط به گونهای ود که بسیاری از

صفحه و ار 9

ورکت های بزرگ جهانی ،درخواست ه کاری با صنعت فوالد ایران را دارند .باید تاکید کن کسانی که سابقه فعالیت بینال للی
وبه ع لی ن یوود.
وریفی یادآور ود :عالو بر این ،باتوجه به اه یت اجراییودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی توجه ما بر این نکته باید معطوف
باود که ما تنها خریدار تجهیزات خارجی نشوی  ،بلکه دان

و فناوری روز دنیا را در حوز فوالد به کشور وارد کرد و از این

فضا برای ایجاد اوتغال در داخل کشور استفاد کنی  .وی با تاکید بر نق

ورکت ملی فوالد در مسیر پی

روی توسعه عنوان

کرد :طرح جامع فوالد در واقع سندی برای راهبری این حوز از اقتصاد است که مدیریت تدوین این سند بلندمدت از سوی
ورکت ملی فوالد ایران انجام ود است .در این ورکت کارهای مختلفی ود تا چنین سندی به مرحله اجرا درآید .عالو بر این،
اجرای هر برنامهای نیاز به پای

و رصد کردن و نظارت دارد که این ه برعهد ورکت ملی فوالد ایران است.

اینکه تجهیزات باید چگونه باوند ،نوع فناوری و جهتدهی تولیدات باید به کدام س ت باود تا بیشترین نفع را برای
کشورایجاد کند .وریفی در ادامه خاطرنشان کرد :ه چنین نوع تولید محصول نهایی از دغدغههای جدی ما است .مجوزهای صادر
ود یا مجوزهایی که در آیند صادر میوود باید در چه زمینههایی باوند تا توازن در زنجیر فوالد برقرار وود .صنایع
پیرامونی فوالد ،در بخ

باالدستی و پاییندستی و زنجیر مرتبط با آن باید جهتدهی در مسیر طرح جامع و زنجیر متوازن

فوالد داوته باوند .نیازهای صنایع داخلی باید مدنظر قرار گیرند .برای مثال باید مشخص وود خودروسازان چه نیازهایی
دارند ،نوع ورقی که در آیند مورد استفاد قرار میگیرد چه ویژگیهایی باید داوته باود.
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خبرنامه صنایع معدنی

چهارونبه

دارند به خوبی واقفند که برقراری ارتباط با بخ

های فناوری ،مالی و حضور در بازارهای خارجی ،امری تدریجی است که یک

وی افزود :اینکه در طرح جامع فوالد باید بی

از 5۵میلیون تن صادرات داوته باوی  ،نوع محصول صادراتی باید مشخص

وود .از سوی دیگر ما دغدغه ایجاد زیربناهایی ه چون خطوط ریلی و زمینی و دریایی را داری  .در سالهای گذوته بهطور
مداوم پیگیر نیازهای توسعه زنجیر فوالد از بخ

را آهن بود ای  .برای مثال تا افق  5040نیاز به 5۵44کیلومتر خط ریلی

جدید داری  .ه چنین باید ظرفیت را برای جابهجایی حدود 514میلیون تن مواد در افق  5040آماد
کنی  .زیرا برای تولید ۵۵میلیون تن فوالد ،به طور تقریبی نیاز به 3برابر جابهجایی مواد است.
یک بخ
بخ

مه از وظایف ما ه به طرحهای استانی فوالد اختصاص دارد که نیاز به را اندازی هر دو

احیای مستقی و فوالدسازی و پس از را اندازی ،نظارت و واگذاری آنهاست .مدیرعامل ورکت

ملی فوالد در پایان با تشکر از بخ

خصوصی اظهار کرد :ه کاری بخ

خصوصی سبب ود سرمایه

مورد نیاز ،تامین و پروژ ها مجدد فعال ووند و ما پروژ های استانی را پیگیری کنی .
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