خبرنامه صنایع معدنی
چهارشنبه

شماره چهل و ششم

رشد  ۰۷درصدي صادرات
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فوالد ماین نیوز

سیاست اقتصاد مقاومتی بر پایه اتکا به توانمندي داخلی و درونزایی و برونگرایی است ه







رشد  ۰۷درصدي صادرات فوالد
ایران بیش از  ۰۷میلیارد تن ذخایر سنگ آهنن
دارد

صنعت فوالد شور با ثبت رشد  ۰۷درصدي صدور در چهار ماه نخست امسال نسبت به
مدت مشابه پارسال با نگرش بهره یري از ذخایر شور و صادرات محوري در همین مسیر
ام برمی دارد.

لزوم تسریع در حل مشکالت سیمان ایالم

به زارش ماین نیوز ،آمارهاي سال  5۷02میالدي به نقل از انجمن جهانی فوالد نشان داد،

بازار سنگ آهن چین به تعطیالت رفت

مجموع تولید فوالدسازان جهان به یک میلیارد و  356میلیون تن رسید ه چین با ۰۷6

دسننت اننندازهنناي تننولننینند نننننننند ننان و
مصرف نند ان فوالد

میلیون و  ۰۷۷هزار تن فوالد خام همچنان یکه تاز این عرصه محسوب می شود و 2۷
درصد تولید بازار را در اختیار دارد .جمهوري اسالمی پارسال با تولید  03میلیون و ۰۷۷

هزار تن فوالد خام سهم یک درصدي از تولید جهانی داشت ،رچه براي نخستین بار در
تاریخ صنعت فوالد صادرات چهار میلیون و  0۷۷هزار تنی را در این بخش رقم زد و
ر وردهاي پیشین را شکست.

شاخص ل بورس اوراق بهادار تهران

قیمت اوراق بهادار روههاي انه هاي فلزي و سیمان در تاریخ0632/۷۰/۷۰ :
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صادرات چهارماهه امسال و ظرفیت ندله و نسانتره

مدیرعامل شر ت ملی فوالد ایران صادرات چهارماه نخست امسال را به میزان دو میلیون تن اعالم رد و فت :این میزان
نسبت به مدت مشابه پارسال رشد  ۰۷درصدي را نشان می دهد .عبدالمجید شریفی افزود :اینک ظرفیت نصب شده فوالد
خام شور به  53میلیون تن رسیده ه  55میلیون و  0۷۷هزار تن از آن سهم وره قوس الکتریکی و القایی است .وي
ظرفیت تولید ندله و نسانتره سنگ آهن شور را به ترتیب  55میلیون و  ۰۷۷هزار و  06میلیون و  3۷۷هزار تن ذ ر
رد.



افت قیمت فوالد و تشدید رقابت در بازار

صفحه شماره 2

ارشناسان صنعت فوالد درباره قیمت هر تن فوالد صادراتی می ویند در  5 /2سال ذشته هر تن فوالد صادراتی بیش از

چهارشنبه

همچنین قیمت هر بشکه نفت افزون بر یکصد دالر رقم خورد .اهش بهاي نفت سبب شد به طور طبیعی هزینه تولید نیز در
دنیا اهش یابد و این امر بر همه بخش هاي اقتصادي مانند فوالد اثر ذاشت؛ به ونه اي ه سبب اهش قیمت فوالد و
تشدید رقابت ها براي عرضه محصوالت شد .مهم ترین هدف اجراي طرح جامع فوالد ،پیاده سازي توازن در زنجیره فوالد
است ه این امر در چارچوب نقشه راه سند چشم انداز  00۷0به چشم می خورد .به فته مدیرعامل شر ت ملی فوالد
ایران ،بر اساس طرح جامع فوالد ،ظرفیت تولید تا سال  00۷0باید به  22میلیون تن برسد و در واقع با تحقق این امر،
جایگاه جمهوري اسالمی ایران بین فوالد سازان جهان از رتبه چهاردهم نونی به هفتم ارتقا می یابد.
بر اساس اطالعات انجمن جهانی فوالد ،پس از چین ه تولید خود را از مرز  ۰۷۷میلیون تن فراتر برده و جایگاه نخست را از

آن خود ساخته است ،ژاپن با اختالف  00۷میلیون تنی رتبه دوم را دارد و سپس آمریکا ،ره جنوبی ،روسیه و هند با تولید
متر از  0۷۷میلیون تن قرار دارند .بنابراین دست اندر اران صنعت فوالد بر این باورند ه فوالدسازان ایران توانایی الزم
را براي دستیابی به جایگاه هفتم جهان دارند ،زیرا شورهاي توسعه یافته ،دیگر به افزایش ظرفیت هاي فوالدي خود نمی
اندیشند.



استعدادهاي ایران؛ ذخایر غنی معدنی

امروز فعاالن بخش معدن و صنایع معدنی شور بر این باورند ه جمهوري اسالمی ایران قابلیت ها و مزیت هاي زیادي براي
ا نون  6میلیارد تن ذخیره سنگ آهن دارد و سازمان ایمیدرو نیز در دولت یازدهم به ذخایر جدیدي دست یافته است .بر
اساس تفاهم نامه امضا شده میان سازمان هاي ایمیدرو ،زمین شناسی و ا تشافات معدنی شور و معاون امور معادن وصنایع
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سرمایه ذاري در این بخش دارد ه ذخایر سترده از جمله آنها است .به فته مدیرعامل شر ت ملی فوالد ایران ،شور ما

خبرنامه صنایع معدنی

 2۷۷دالر ارزش داشت و نرخ هر تن سنگ آهن با عیار  35 /2درصدي نیز  05۷دالر بود.

معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ه از دي ماه  0636به اجرا درآمد ،ا تشاف  52۷هزار یلومتر
از مساحت شور در سه مرحله در دستور ار قرار رفت ه از نتایج مقدماتی آن شف  0۷۷میلیون
ذخیره جدید سنگ آهن بود .از سوي دیگر ،ایران از منابع غنی از برخوردار است ه انرژي مورد نیاز
تولید فوالد را تامین می ند و در منطقه نیز نقشی ممتاز دارد ه قادر است در بازسازي شورهایی
مانند عراق ،افغانستان و ...به ایفاي نقش بپردازد.



ایجاد واحدهاي جدید فوالدسازي با رویکرد نوین استقرار نار آب

شرایط برجام جمهوري اسالمی را در انون توجه شر ت هاي مختلف صنعتی و معدنی قرار داد .همچنین
در یک سال ذشته با پیگیري هاي شر ت ملی فوالد ایران ،شماري از سرمایه ذاران شاخص این صنعت در استان

هرمز ان ،برنامه ایجاد شر ت هاي بزرگ را دنبال رده اند و با توجه به مشکل م آبی ،رویکرد ساخت واحدهاي جدید نار
آب به عنوان یک زینه نوین مطرح است.به فته مدیرعامل شر ت ملی فوالد ایران ،باید ارخانه هاي جدید فوالدسازي در
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مناطق ساحلی جنوب تاسیس شود تا با بهره یري از آب هاي آزاد ،ظرفیت هاي جدید راه اندازي شود .امروزه تعریف
ظرفیت هاي اقتصادي اروپایی براي واحدهاي جدید فوالدسازي حدود  2میلیون تن و در چین  0۷میلیون تن است.



اجراي هفت طرح فوالد استانی؛ آماد ی سپیددشت در بخش احیا

اینک هفت طرح فوالد استانی به عنوان مهم ترین ام دولت یازدهم براي فعال سازي این بخش در حال اجراست ه بر پایه
اعالم مدیرعامل شر ت ملی فوالد ایران ،طرح سپیددشت در استان چهارمحال و بختیاري در بخش احیاي مستقیم پیشرفت
بیش از  33درصدي دارد و مشکل آب آن منطقه نیز با همکاري مقام هاي شوري و استانی برطرف شده است و آب در
مسیر انتقال قرار دارد .به فته وي ،این طرح به سرعت روند تست رم را آغاز رده و آماده بهره برداري است .پس از
طرح سپیددشت ،واحد احیاي مستقیم فوالد شاد ان در خوزستان در نوبت بعدي راه اندازي قرار دارد ه این طرح نیز از

صفحه شماره 3

پیشرفت  32درصدي برخوردار است .ارخانه آهن اسفنجی فوالد میانه در نیمه دوم امسال وارد مدار تولید می شود.
بخش تولید نسانتره نیز خواهد شد.



طرح جامع فوالد و وضعیت زیربناها

به فته مدیرعامل شر ت ملی فوالد ایران و بر اساس طرح جامع فوالد (سند چشم انداز افق  )00۷0باید بیش از 02
میلیون تن صادرات صورت یرد ،بنابراین موضوع نوع محصول صادراتی باید مشخص شود .آنگونه ه شریفی می وید بر
اساس افق  00۷0به یک هزار و  2۷۷یلومتر خط ریلی جدید نیاز است و باید ظرفیت را براي جابه جایی نزدیک به 0۰۷
میلیون تن مواد در افق چشم انداز آماده ساخت.

ایران بیش از  ۰۷میلیارد تن ذخایر سنگ آهن

دارد ماین نیوز

عضو هیات مدیره انجمن تولید نند ان و صادر نند ان سنگ آهن ایران فت :ذخایر سنگ آهن ایران بیش از  ۰۷میلیارد
تن و حتی بیشتر از افغانستان است و در زمینه بهره برداري از این ذخایر بسیار ضعیف عمل رده ایم.
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چهارشنبه

فوالد بافت نیز با توجه به موقعیت منطقه اي و مبود آب ،به طرح ندله سازي تغییر پیدا رده است ه این واحد ،داراي

به زارش خبرنگار اعزامی ماین نیوز به اصفهان ،یوان جعفري طهرانی در دومین نفرانس آهن و فوالد ایران در اصفهان
اظهاراتی را مطرح رد ه اهم آن به شرح زیرند:



 ۰۷تا  3۷درصد معادن خصوصی سنگ آهن ایران هم ا نون تعطیل شده اند.



با چنین ذخایر بزر ی از سنگ آهن خوب نیست ایران سنگ آهن وارد ند اما آیا امکان دارد از

جنوب شور سنگ آهن را به واحدهاي فوالدي دوردست منتقل رد؟



صادرات سنگ آهن ایران در سال  5۷02به متر از  0۰میلیون تن رسید.



ایران در حال مطالعه برنامه توقف صادرات سنگ آهن خود از ابتداي سال آینده شمسی است.

توضیح جعفري طهرانی درباره برخی وا نشهاي تلگرامی به اظهارنظرش:
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در سخنرانی خود فتم ایران  ۰۷میلیارد تن منابع سنگ آهن دارد ه این موضوع قطعی است .اما ذخایر سنگ آهن
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ایران طبق آمار ایمیدرو بین  0.2تا  2میلیارد تن است .بنابراین منابع با ذخایر متفاوت است.



مطالعات زمین شناسی آمریکا نشان داده است ،ایران در ادامه خط زمین شناسی افغانستان قرار دارد و امکان افزایش
ظرفیت ذخایر سنگ آهن با ا تشافات بیشتر قطعا وجود دارد .یعنی امکان تبدیل حجم بیشتري از منابع سنگ آهن ایران
به ذخایر قابل برداشت وجود دارد.

لزوم تسریع در حل مشکالت سیمان

صفحه شماره 4

ایالم سیمان خبر

چهارشنبه

به زارش سیمان خبر ،سالم امینی در این باره فت :از آنجایی ه خانوادههاي زیادي به صورت مستقیم و غیرمستقیم از لحاظ
معیشت و درآمد اقتصادي به ارخانه سیمان ایالم وابسته بوده و این ارخانه هم نقش مهمی در توسعه و نرخ رشد اشتغال
استان دارد ،بنابراین تمام تالش و اهتمام خود را براي رفع مشکالت این واحد تولیدي و بر شت آن به تولید حدا ثري را
انجام خواهم داد.
نماینده مردم ایالم ،ایوان ،مهران ،سیروان ،چرداول و ملکشاهی در مجلس شوراي اسالمی فت :ایالم به عنوان یک استان
متر برخودار صنعتی به این چنین صنایع تولیدي و اشتغالزا نیاز داشته و وظیفه ما حمایت از واحدهاي تولیدي و صنعتی

است.
وي در مورد مشکالت به وجود آمده در ارخانه سیمان اظهار رد :مشکل اصلی این واحد تولیدي عدم پرداخت مطالبات (حقوق
و مزایا و اضافه ار) ار ران و نیروهاي این شر ت در چند ماه اخیر است ه در این باره چند هفته پیش تحصنی داشته و
خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.
نماینده مردم ایالم ،ایوان ،مهران ،سیروان ،چرداول و ملکشاهی در مجلس شوراي اسالمی فت :بعد از این تحصن در
جلسه اي ه نمایند ان ار ران و مسؤوالن ارخانه سیمان برپا ردند قول پرداخت مطالبات ار ران داده شده ه تا این لحظه

امینی تصریح رد :از مسؤوالن شر ت سیمان ایالم انتظار دارم ه هر چه سریعتر این مشکل را حل رده و مطالبات ار ران و
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این امر محقق نشده است.

خبرنامه صنایع معدنی

رئیس مجمع نمایند ان استان ایالم فت :مسؤوالن ارخانه سیمان ایالم مشکالت این واحد تولیدي را سریعتر رفع نند.

نیروهاي این شر ت را پرداخت رده و این واحد تولیدي را به چرخه تولید حدا ثري باز ردانند.
رئیس مجمع نمایند ان استان ایالم فت :براي حل این مشکالت دیدارهاي متعددي را با معاون
پارلمانی بنیاد مستضعفان انجام داده و ضمن انعکاس موضوع خواستار تسریع در رفع این مشکل شدم
و این مسؤول نیز وعده تسریع در انجام ار را دادهاند و همچنین مکاتباتی و تماسهاي را با مهندس
سعیدي یا رئیس بنیاد مستعضفان انجام داده و خواستار رفع این مشکل شدم.
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بازار سنگ آهن چین به تعطیالت

رفت ایفنا

با توجه به این ه تقاضاي سنگ آهن در چین رشد چشمگیري نداشته و قیمت فوالد نزولی است ،آینده بازار هم چشم
انداز تاریکی دارد ،از این رو سنگ آهن وارداتی در چین می ارزان تر شد.
به زارش ایفنا ،سنگ آهن خلوص  35درصد استرالیا با  52سنت افت به  23.2دالر هر تن سی اف آر چین رسیده است.
تقاضا هست ولی افی نیست تا به بهبود قیمت مکی ند.
به تدریج شر ت هاي چینی بازار را براي تعطیالت هفته اول ا تبر ترک می نند از این رو تا هفته دوم ا تبر احتماال قیمت
سنگ آهن ثابت می ماند.

صفحه شماره 5

نزولی است ازاین رو مشخص است ارخانه ها تمایل ندارند پول زیادي براي خرید سنگ آهن نار بگذارند.

دست اندازهاي تولید نند ان و مصرف نند ان

فوالد دنیای اقتصاد

سیویکمین نشست میسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی وضعیت صنایع وابسته به فوالد اختصاص داشت؛ جایی
ه فعاالن صنایع لوله و پروفیل ،خودروسازي و لوازم خانگی از ران خریدن ورقهاي فوالدي موردنیاز ،تامین نشدن نیازشان
در داخل و افزایش تعرفه واردات ورق فوالدي از خارج الیهمند بودند و مسووالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مدیران
فوالد مبار ه نیز از عملکرد خود در تامین نیاز داخل ،صادرات به خارج و وضع تعرفه دفاع ردند .با این همه تولید نند ان
فوالد معتقد بودند ه باید عالوه بر مسووالن فوالد مبار ه سایر تولید نند ان فوالد نیز در این نشست حاضر باشند.
ضمن اینکه اختالفات آماري بین تولید نند ان و مصرف نند ان فوالد در مورد ظرفیت تولید ،نیاز داخل به ورقهایی با
ضخامتهاي متفاوت و در نهایت قیمت داخلی و صادراتی وجود داشت .در این نشست امیرحسین اوه ،دبیر سندیکاي
تولید نند ان لوله و پروفیل فوالدي با بیان اینکه ظرفیت بسیار باالیی در صنایع پاییندستی فوالد ایجاد شده ه هم
امیدوار ننده است و هم هشداردهنده ،فت :امیدوار ننده از این جهت ه میتوانیم تولید با ارزش افزوده و صادرات
داشته باشیم؛ اما هشداردهنده از این جهت ه بیش از ظرفیت ،ارخانه احداث شده است .اوه فت :صنعت فوالد
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در بازار فوالد نیز بیلت چین  3دالر در یک روز ارزان تر شده  600دالر هر تن درب ارخانه ثبت شده است .میلگرد هم

پاسخگوي بیش از  6۷درصد نیاز ما به مواد اولیه نیست و باید ۰۷درصد نیاز خود را از طریق واردات تامین نیم .این در
حالی است ه تغییرات تعرفهاي در سال هاي اخیر زیاد بوده است و در سال ذشته نا هان تعرفه واردات ورق فوالدي تا 5۷

درصد افزایش یافت .وي با انتقاد از ارخانه فوالد مبار ه ه اولویت خود را به جاي تامین نیاز داخل،
صادرات قرار داده است ،فت :ورق صادراتی  6۷۷دالري در داخل  0۰۷دالر به فروش میرسد ه
این خود رانفروشی و اجحاف در حق تولید نند ان داخلی است .دبیر سندیکاي تولید نند ان لوله و
پروفیل با اشاره به آمار صادرات و واردات عنوان رد ه ا رچه فوالد مبار ه در سال  30موفق شده
است دو میلیون تن فوالد صادر ند ،اما در همین سال تولید نند ان براي تامین نیاز خود سه میلیون
تن فوالد وارد شور ردهاند .وي همچنین در پایان بخش اول سخنان خود قیمت فوالد در بورس اال
را نیز مورد انتقاد قرار داد و فت ه این قیمت حدود  5۷۷دالر در تن باالتر از قیمت جهانی فوالد
است.
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پس از این سخنان ،مهدي پورقاضی ،رئیس میسیون صنعت و معدن اتاق تهران فت :تامین ننده انحصاري ورق فوالدي در

شور شر ت فوالد مبار ه اصفهان است ه هم تولیدات خود را با قیمت باال میفروشد و هم اینکه ،تحویل را با تاخیر انجام
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میدهد .عالوه بر این دو مشکل ،وضع تعرفه  5۷درصدي بر واردات نیز باعث شده است ه واردات براي تولید ننده بسیار
ران تر شود .اما سخنان دبیر سندیکاي تولید نند ان لوله و پروفیل فوالدي باعث وا نش نمایند ان وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و مدیران فوالد مبار ه شد .حسین ابویی مهریزي ،معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت این سوال را
مطرح رد ه سندیکاي تولید نند ان لوله و پروفیل فوالدي نماینده چند درصد از تولید نند ان است؟ وي همچنین تا ید
رد ه مطالب مربوط به این صنعت نباید یکطرفه مطرح شود ،بلکه باید هر دو طرف مسائل و نظرات خود را بیان نند.
سیدرسول خلیفه سلطان ،دبیر انجمن تولید نند ان فوالد نیز از دیگر منتقدان سخنان امیرحسین اوه بود ه اعتقاد داشت
باید ابتدا به مساله قیمت نسبی فوالد در شور پرداخته شود .وي فت :باید تولید نند ان فوالد در شور در سر این میز
باشند و در مورد اینکه قیمت فوالد رقابتی است یا غیررقابتی و اینکه چگونه باید این قیمت تعیین شود ،نظر دهند و صحبت
نند.

صفحه شماره 6

چهارشنبه

ماه سال جاري بر زار شده است ،عنوان رد ه این شر ت تا نون به تمام تعهداتش عمل رده است .وي همچنین با تا ید بر
اهمیت صادرات به اروپا افزود :نباید واحدي را ه یک ار سخت یعنی صادرات اال به اروپا انجام میدهد ،دلسرد نیم .این
ار به توانمنديهاي شور میافزاید .قیمتی ه ما در بورس فوالد عرضه می نیم هم برابر قوانین نظارتی است و ا ر تخلفی
می ردیم از طرف حراست و نظارت بورس حتما مورد رسید ی قرار می رفت .شهرام براخورلو ه به نمایند ی از سازمان
حمایت تولید نند ان و مصرف نند ان در این نشست حضور داشت ،عنوان رد ه از نظر فنی و ارشناسی مخالف افزایش
تعرفه است .براخورلو توضیح داد ه وزارت صنعت ،معدن و تجارت با این استدالل ه فوالد نقدشوند ی باالیی دارد و تعرفه
پایین می تواند منجر به واردات انبوه و زیان صنعت فوالد شود ،اقدام به افزایش تعرفه رده است .وي افزود :در حال حاضر
نیز نرخ تعرفه  0۷ ،0و  5۷درصدي براي فوالد لحاظ میشود ه این اختالف طبقاتی تعرفه یک مشکل دیگر است ه تبعات

بیشتري در پی دارد .وي در ادامه سخنان خود عنوان رد ه مشخص نیست چه میزان از واردات فوالد شور از سوي اعضاي
سندیکاي لوله و پروفیل وارد شده و چه میزان در این صنعت استفاده شده است .براخورلو فت :به دلیل امتیازاتی چون ارز
مبادلهاي و تعرفه طبقاتی واردات فوالد صورت می یرد ه مشخص نیست در چه صنعتی و براي تولید چه االیی استفاده
می شود .محمد فاطمیان ،مدیر ل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ادامه این نشست به دفاع از
فوالدسازان پرداخت .وي عملکرد شر ت فوالد مبار ه را حر ت در مسیر منافع ملی عنوان رد و فت :فوالد مبار ه قرار
است یک میلیون و  2۷هزار تن ورق فوالدي تامین ند ه ا نون از تعهداتش جلوتر است و به خاطر منافع ملی تعهدات فوالد
یالن را هم به دوش رفته است .وي همچنین با تا ید بر حمایت از بخش خصوصی عنوان رد ه افزایش تعرفه با درنظر
بهعنوان یکی از مصرف نند ان ورق هاي فوالدي در نشست میسیون صنعت و معدن اتاق تهران حاضر بود از افزایش
تعرفه ها انتقاد و اعالم رد پاییز و زمستان سختی پیش روي خودروسازان است .شیخربیعی فت:

 ۰مهر 0632

رفتن تمامی جوانب و حتی مشاوره با بخش خصوصی بوده است .عباس شیخربیعی نیز ه به نمایند ی از شر ت ایرانخودرو
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محمد خدیوي ،مدیر فروش داخلی شر ت فوالد مبار ه با اشاره به جلساتی ه با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت در خرداد

فوالد مبار ه نمی تواند همزمان هم جوابگوي خودروسازها باشد ،هم نیاز تولید نند ان لوله و پروفیل
را پاسخ دهد و هم به لوازم خانگی ورق فوالدي بدهد .الزم است ه ما بخشی از نیازمان را از طریق
واردات تامین نیم و هنوز نمیدانیم چرا باید براي واردات یک قطعه ورق نزدیک به  53درصد تعرفه
بپردازیم .شیخ ربیعی با اشاره به اینکه تعرفه واردات فوالد باعث شده است ه قیمت یک قطعه
وارداتی از قیمت ساختن همان قطعه در داخل پایینتر باشد ،تا ید رد ه قطعا باید در تعرفه واردات
فوالد تجدیدنظر صورت بگیرد .در انتهاي این نشست رئیس میسیون صنعت و معدن اتاق تهران با
تا ید بر لزوم فت و وي بیشتر براي حل مشکل هر دو طرف این مشکل و برداشتن مانع تعرفهاي ،از
واقعی نبودن ظرفیتهاي تولید بنگاهها در شور انتقاد رد .مهدي پورقاضی فت :با توجه به اینکه از
اواخر پاییز ار دولت براي تعیین نرخهاي تعرفه براي سال آتی آغاز میشود درخواست ما از دولت این است ه حتما با فعاالن

بخش خصوصی و مصرف نند ان االهاي واسطهاي و سرمایهاي براي تعیین تعرفه مشورت ند و نظر آنان را نیز بپرسد.
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