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همت کارشناسان ایرانی در دوران ظالمانه تحریم هما
به بار نشست2/1 :میلیون تن فمودد بمه ظمرفمیمت
تولید سادنه کشور افزوده شد .بهرهبمردار ا فما
اول فودد کاوه جنوب کیش با حضور جهانگیر
سیمان به مدار رونق با میگردد
صادرات سیمان به آفریقا ،نیا مند تسهیالت دولت
گزارش هفتگی با ار ها فودد – گزارش هفتمه 12
سال  ( 1122شماره )913
عدم توا ن قیمتگذار در صنعت فودد ایران
ظمرفمیمت

نیا طرح جامع فودد به افزایش  1برابمر
حمل خطوط ریلی
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همت کارشناسان ایرانی در دوران ظالمانه تحری ها به بار نشست2/1 :میلیون
تن فودد به ظرفیت تولید سادنه کشور افزوده شد .بهرهبردار ا فا اول فودد
کاوه جنوب کیش با حضور جهانگیر

خبرگزاری صداوسیما  /ایسنا  /ایرنا  /جهان اقتصاد  /وطن امروز  /اخبار

صنعت /ماین نیوز

فا اول پروژه فوددسا

شرکت کاوه جنوب کیش با ظرفیت تولید یکمیلیون و 111

هزار تن فودد در سال و با حضور اسحاق جهانگیر

معاون اول ریاست جمهور

رو

سهشنبه ( 12مهر) بهصورت رسمی به بهرهبردار میرسد.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس در این خصوص در جمع خبرنگاران،
افزود:

در

راستا

برنامه

توسعه

اقتصاد

کشور،

پس

ا

تحقیق

و

مطالعات کارشناسی دقیق و جانمایی هوشمندانه با در نظر داشتن مزایا نسبی تولید

تقاضا فودد در نردبان صعود

فودد در موارد ا قبیل تأمین مواد اولیه ،انرژ و نیرو انسانی ،دسترسی به منابع آب
رو

ماه

سال

گزارش تولید محصودت فودد هلدینگ کاوه پارس
تولید آهن اسفنجی (تن)

1912

22266

121626

تولید شمش (تن)

1139

91221

122111

و خطوط ریلی و  ....و همچنین بر اساس رسالت و مأموریتها بنیاد مستضعفان انقالب

قیمت اوراق بهادار گروه سیمان در تاریخ2931/12/11 :

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
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اسالمی مبنی بر اشتغال ایی و محرومیت دایی ،مجتمع فودد تن در سال  ،آب شیرین کن به ظرفیت رو انه  11هزار متر
کاوه جنوب (کیش) در مینی به مساحت  221هکتار در مکعب  ،اتصال به شبکه راه آهن سراسر نیز ا جمله برنامه
فاصله  11کیلومتر

شهر بندرعباس و در مجاورت ها در دست اقدام می باشد.

خلیجفارس ایجاد شد.

اتابک در ادامه با اشاره به محصودت تولید پرو ه فا اول

اهداف راهبرد مجتمع فودد کاوه

فودد سا

جنوب کیش شامل :بیلت با طول ها  2تا 21

مدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس  ،ایجاد مجتمع متر با مقاطع - 111 * 111 - 211 * 211 - 291 * 291
عظی

فودد کاوه جنوب کیش را یکی ا بزرگترین سرمایه  261 * 261شامل گروهها فودد ک کربن  ،متوسط کربن ،

گذار ها بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در حو ه صنایع کربن باد و فوددها مقاوم ک آلیاژ نام برد وافزود :مواد

الکتریکی به ظرفیت  121تن مذاب (به توانایی  221تن

کسب و کار دنبال می کند:



شنبه

منطقه جنوب کشور معرفی کرد که اهداف راهبرد

یر را در اسفنجی و  %11قراضه است که در یک دستگاه کوره قوس
تخلیه) با ترانسفورماتور  221مگا ولت آمپر قرار گرفته و در

تولید مستمر و پایدار با بکارگیر فناور رو به منظور ادامه ا طریق یک دستگاه کوره پاتیلی به ظرفیت  221تن
حضور در جمع  9تولید کننده برتر کشور در مینه پاتیل مذاب با ترانسفورماتور  91مگا ولت آمپردر مسیر دو
فودد



ماشین شش خطه ریخته گر شمش (بیلت) جهت تولید گروه

ایجاد واحدها پائین دستی و باد دستی فودد خام به
نحو

که نجیره کامل تولید فودد ا چرخه معدن تا

مقاطع فودد تحقق یابد.



مقاوم ک آلیاژ قرار می گیرند.

برا استمرار تولید با ما همگام شوید

اشتغال ایی با به کارگیر منابع انسانی د م و ایجاد
مینه رشد و توانمند

ها فودد ک کربن  ،متوسط کربن  ،کربن باد و فوددها

آنها و نقش آفرینی در

محرومیت دایی جنوب کشور

سیدمحمد اتابک در بخشی دیگر ا سخنان خود ضمن تقدیر و
تشکر ا محمد فرو نده رییس سابق بنیاد و محمد سعید
کیا رییس فعلی بنیاد مستضعفان به جهت حمایتها بسیار
اثربخش ا این پروژه عظی ملی خاطر نشان کرد :پروژه فا

پروژه ها تکمیل شده مجتمع

اول فودد کاوه جنوب کیش عالوه بر شاخصهها

ظالمانه آغا و به

فودد جنوب کیش را 1 ،واحد آهن اسفنجی به ظرفیت بهرهبردار آ مایشی رسیده و منجر به کسب تجارب ار نده-
تجمیعی  2/612میلیون تن در سال  ،ایستگاه گا به ظرفیت ا در بخش احداث صنعت فودد شده بسیار مایه افتخار همه
 211هزار متر مکعب در ساعت،خط انتقال فشار قو و پست دست اندرکاران صنعت است.
برق  191/99کیلو ولت ،تاسیس و انتقال آب ا دریا به
ظرفیت رو انه  21هزار مترمکعب ،فوددسا

فا  2به

ظرفیت  2/1میلیون تن در سال  ،نام برد و ابرا امیدوار
کرد تا پروژه ها

توسعه این مجتمع که با هدف توسعه

فعالیت ها و مزیت ها تولید در دست اقدام قرار گرفته با
همت همه کارکنان و حمایت مسوودن بنیاد مستضعفان و
تدابیر حمایتی همه دست اندرکاران این صنعت هر چه
سریعتر به بهر ه بردار برسد.

مدیرعامل

شرکت

مادر

تخصصی

گسترش صنایع معدنی کاوه پارس در
انتها سخنان خود یاد آور شد :هر چند
هوشمند

کارشناسان نخبگان برا

جانمایی و اجرا
مزیتها
برا

پروژه باعث ایجاد

رقابتی بسیار قابل توجهی

شرکت فودد کاوه جنوب کیش

دراستمرار تولید و حضور در با ارها داخلی و خارجی شده

و ادامه داد :مرحله دوم فوددسا

به ظرفیت یک میلون و است ولی تولید مستمر و استفاده ا همه ظرفیتها موجود

 111هزار تن در سال  ،گندله سا

به ظرفیت پنج میلیون منوط به تأمین به موقع و مستمر مواد اولیه مورد نیا مجتمع
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سید محمد اتابک مهمترین پرو ه ها

تکمیل شده مجتمع جهاد

ا آن جهت که در دوران تحری

مدیریت

خبرنامه صنایع معدنی

مادر بر اساس رسالت محرومیت دایی و اشتغال ایی در اولیه مورد نیا این خط تولید

شامل  61درصد آهن

صفحه شماره 2
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است و به همین جهت ا همه دست اندرکاران این صنعت ورود طرحها سیمانی به مدار سیمان کشور به طور مناسبی
درخواست میکنی در این مدیریت جهاد با هدف افزایش جوابگو با ار خود باشد.
تولید محصول استراتژیک و با کیفیت فودد در مجتمع فودد
کاوه جنوب کیش با ما همراهی کرده و همگام شوند.

این فعال حو ه سیمان در تشریح با ار عراق عنوان کرد :در
حال حاضر صادرات ما به عراق کلینکر است و بخشی ا
سیمان ه به اقلی کردستان میرود .همچنین بخش دیگر
ا سیمان تقویتی تولید شده نیز به سمت جنوب عراق
فرستاده میشود ولی در مجموع به نظر میرسد که عراقیها

سیمان به مدار رونق با

صفحه شماره 3

منتظر آ اد

میگردد ایسنا

موصل ا چنگال داعش باشند ،چرا که آنها

شرکت تامین مصالح ساختمانی تاسیس کردهاند که قرار

صورت آ اد

موصل و نتیجهبخش بودن مذاکرات صلح با سا

سوریه با ار بزرگ سیمان عراق و سوریه برا

با توجه به صحبتهایی که با مقامات عراقی داشتی  ،اولویت

به گزارش ایسنا ،در حالی که صنعت سیمان ایران در حال
با سا

کند که در این صورت به نظر میرسد یک

ایران مهیا سا ماندهی مناسبی در خود عراق در حال شکلگیر است و

میشود.

سیست

قیمتگذار

خرید مصالح نیز با ایران است.

خود است ،این صنعت در شیخان همچنین با ار سوریه را نیز یک با ار با پتانسیل باد

رکود دست و پا گیر نیز که ناشی ا رکود با ار مسکن و دانست و با اشاره به طرحی که پیش ا این به دو کشور
کاهش قابل مالحظه صادرات به واسطه ناامنی با ارها هدف عراق و سوریه مبنی بر تامین نیا سیمان سوریه توسط عراق

است ،موج دیگر ا تولید نیز تحت عنوان طرحها سیمانی و همچنین خوراک دهی با ار عراق توسط ایران ،ارائه کرده
و ارت صنعت ،معدن و تجارت در صف ورود به مدار سیمان بود ،افزود :این موضوعی واضح است که برا

با سا

کشور به سر می برد به نظر میرسد که این صنعت با توجه به سوریه هیچ کشور بهتر ا عراق نمی تواند با ار آن کشور
وضعیت فعلی خود به آرامی به سمت بهبود پیش میرود.

را تامین کند .ما ه متعهدی که هرآنچه عراق نیا دارد در

در همین رابطه عبدالرضا شیخان  -دبیر انجمن صنفی

داخل مصرف کند را به این کشور صادر کنی .

کارفرمایان صنعت سیمان  -درباره وضعیت صادرات این و

ادامه داد :البته این پیشنهاد

بود که با مقامات دو

محصول استراتژیک گفت :به نظر میرسد وضعیت صادرات کشور مطرح شد اما هنو به یک قرارداد خت نشده است که
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دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان معتقد است در است تمام شهرهایی که دولت عراق تصرف میکند را

به عراق در حال بهبود است و با ار این کشور برا

این میتوان دلیل آن را این دانست که هنو ماجرا سوریه به

صنعت احیا خواهد شد ولی باد رفتن قیمت سیمان در عراق پایان نرسیده است و تا مانی که موضوع امنیت در این

به خاطر ممنوعیتها

وارداتی که کشور پر رنگ نشود ،سرمایهگذاران به این کشور وارد

وجود دارد شرایط خاصی را در این نمیشوند.
کشور رق

ده است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با ارائه آمار

و همچنین با اشاره به وضعیت رو به تولید و صادرات سیمان گفت :در شش ماهه اول امسال
بهبود سیمان اظهار کرد :با توجه به معادل  91میلیون و  911هزار تن کلینکر سیمان و 13
مجو هایی که در حو ه ساخت و سا

میلیون تن سیمان تولید شد که  11میلیون تن برا تأمین

صادر شده است و میتواند یک بهبود با ار داخلی بوده است و حدود شش میلیون و  611هزار تن
نسبی را در این حو ه رق بزند ،وعده نیز صادرات سیمان و کلینکر به کشورها
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خرید دو میلیون تن سیمان توسط و ارت راه و شهرسا

دیگر را

و داشتهای .

همچنین بهبود نسبی صادرات سیمان به عراق میتوان گفت
که سیمان در مسیر رونقی نسبی قرار گرفته است که حتی با
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صادرات سیمان به آفریقا ،نیا مند تسهیالت دولت اتاق حضور در با ارها آفریقایی ا سو فعادن بمخمش خصموصمی
ه بارها مورد تاکید قرار گرفته است .یکی ا صنایع امیدوار

بازرگانی تهران

با ار آفریقا یکی ا با ارها مورد نظر فعادن صنعت سمیمممان
ایران است .ما رقبایی در این با ار داری که محمصمولشمان را
ار ان تر ا ما به دست مصرف کننده می رسانند اما اگر دولت
شرایطی را برا تسهیل صادرات بمه کشمورهما

آفمریمقمایمی

فراه کند ،امکان صادرات به این کشورها را داری .
آمارها تجار ا راه طودنمی ایمران بمرا

به با ار آفریقا صنعت سیمان است .ممرتضمی لمطمفمی ،ممدیمر
بزرگترین هولدینگ سیمان کشور در گفت وگو با سایت خبمر
اتاق تهران در این باره گفت :با ار آفریقا یمکمی ا بما ارهما
مورد نظر فعادن صنعت سیمان ایران است .ما رقبایی در ایمن
با ار داری که محصولشان را ار انتر ا ما به دسمت مصمرف
کننده میرسانند اما اگر دولت شمرایمطمی را بمرا

تسمهمیمل

حضمور مموثمر در صادرات به کشورها آفریقایی فراه کند ،امکان صادرات به

با ارها قاره سیاه چش دوخته اند.
با آغا پسابرجام و لغو محدودیت هما

شنبه

فعادن بخش خصوصی در صنایع مختلف ا جمله سمیمممان بمه

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه در صمورت
اعطا تسهیالت حمل و نقل تولیدکنندگان ایرانی ممیتموانمنمد

تمجمار

بمرا

ایمران ،سیمان ایران را به کشورها آفریقایی صادر کنند گفمت :اگمر

حضور در با ارها صادراتی جدید در کنمار تمقمویمت تمجمارت دولت یارانه حمل و بخشی ا هزینه سوخت کشتیها
ایران در با ارها پیشین در اولویت ها دستگاه اقتصاد

حماممل

و سیمان ایران را پرداخت کند ،میتوانی به موقعیت خوبمی در

با رگانی ایران قرار گرفت .برو رکود تقاضا در اقتصاد داخلی با ار سیمان کشورها آفریقایی برسی  .غنا ،کنیا ،و تانزانیا ا
و لزوم صادرات ما اد تولید اهمیت با ارها صادراتی جمدیمد مشتریان سیمان ایران هستند و با توجه بمه سمطمح تموسمعمه
را دو چندان کرد .حاد با گذشت هفت ماه ا اجمرا

بمرنماممه یافتگی این کشورها ،به نظر میرسد ظرفمیمت مصمرف خموبمی

جامع مشترک یا برجام در  12د ماه سال گذشته ،دسمتمگماه انتظار سیمان ایران را در آفریقا میکشد .تنها مسئله ما در
دیپلماسی ایران با همکار سا مان توسعه تجارت بمه دنمبمال صادرات به کشورها آفریقایی مسمئملمه فماصملمه اسمت کمه
امیدواری

راهی برا حضور در با ارها جدید است.

با اعطا تسهیالت ا سو دولت به آن غلبه کنی .

در مردادماه سال جار  ،ظریف و یر امور خارجه کشورمان بمه ایران برا حضور در با ار قاره آفریقا باید بمه سمه اقمتمصماد
همراه  21نفر ا فعادن اقتصاد به قاره آفریقا سفر کمرد تما قدرتمند یعنی چین ،هند و ترکمیمه رقمابمت کمنمد .بمراسماس
عالوه بر تحکی روابط سیاسی با چهار کشور آفریقایی نیجمریمه ،اطالعات موجود در سایت سا مان توسعه تجارت ایمران ،تمرک
تجار با قاره سیاه مورد ار یابی قرار بگیرد .قمارها

کمه بمه هند ها با اتکا به ظرفیت اقلیتها هند تبار در آفریمقما و

گفته مجتبی خسروتاج ،رییس سا مان توسعه تمجمارت کمممتمر چینیها با تکیه بر حضور بیش ا یک میلیون نمفمر چمیمنمی در
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غنا ،گینه کوناکر و مالی ،مینه ها

همممکمار

اقمتمصماد

و ها با اتکا به گسترش روابط دیپلماتیک با کشورها آفریقایمی،

خبرنامه صنایع معدنی

با ارها آفریقایی حکایت می کند .ایمن در حمالمی اسمت کمه این کشورها را داری .

صفحه شماره 4

مورد توجه ایران قرار گرفته است .خسروتاج در گفت و گو بما قاره سمیماه و دیمگمر اسمتمراتمژ هما
ایسنا در این باره گفت :در مورد برخی ا مناطق دنیا که میزان اقتصاد و سیاسمی بمخمش یماد

ا

حج تباددت تجار ایران با این مناطق ک بوده اسمت ،بمایمد با ار آفریمقما را اشمغمال کمردهانمد و
سرمایهگذار هایی مدنظر قرار گیرد تا در این کشورها نسبت آمارها مراکز تجار ایران ا مباددت
به گذشته قو تر وارد عمل شوی  ،بهطور مثال همواره حمجم

تجار کشورمان با قماره سمیماه ا راه

تباددت ایران با کشورها آفریقایی ک بوده و این در حمالمی طودنی ایمران بمرا
است که وقتی به این کشورها سفر میکنی و ا ظرفیمتهما

فمتمح بما ارهما

آفریقایی حکایت می کند.

تجار آنها مطلع میشوی میبینی که امکان افمزایمش حمجم
تباددت تجار با کشورها آفریقایی وجود دارد ،اما به ددیمل
مختلف افزایش حج تباددت مدنظر قرار نگرفته است.
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گزارش هفتگی با ار ها
سال  ( 1122شماره

فودد – گزارش هفته  12بیلت

 )913ایفنا

بیلت در با ار داخلی ترکیه  991تا  911ددر هر تن درب
کارخانه بدون مالیات بر ار ش افزوده و در ثبات بود .انتظار

سنگآهن

می رود بیلت در با ار داخلی ترکیه به ود  1تا  21ددر باد

هفته گذشته چینیها ا تعطیالت یک هفتها اکتبر با گشتند برود.
و جو با ار فودد آن بهتر شد .قیمت سنگآهن خلوص 21
درصد وارداتی ا استرالیا در چین  12ددر و  21سنت هر بیلت صادراتی سیآ اس  921تا  921ددر هر تن فوب بود
تن سیافآر شد در حالی که هفته قبل  11ددر و  11سنت و معامالتی در این حدود بسته شد .عرضه کنندهها قیمت
بود .البته تا پایان هفته با ار فعالیت یاد نداشت و قیمت مورد نظر را به  911ددر هر تن فوب نیز افزایش دادهاند.

صفحه شماره 5

چون قیمت غال سنگ باد رفته و هزینه تولید فودد را در در  926ددر هر تن سیافآر معامله شد .با رشد قیمت
چین افزایش داده فوددسا ان ترجیح میدهند برا سنگ -قراضه برخی قیمت پیشنهاد را به  991ددر هر تن سی-
آهن بیشتر هزینه نکنند و منتظر تغییر روند با ار نشستند .افآر ترکیه نیز افزایش دادند.

ا طرفی موجود

سنگآهن در انبارهایشان نسبتً کافی

است در نتیجه با ار نقد سنگآهن در سکوت بود.

هفته گذشته قیمت بیلت در با ار داخلی چین نیز در 926
ددر هر تن در ثبات بود.

قراضه

مقاطع

هفته گذشته قراضه  61-11امریکا با  1ددر رشد  122ددر

هر تن سیافآر ترکیه شد البته بیشتر معامالت در  121ددر
هر تن سیافآر نهایی گردید .یک محموله قراضه سنگین
 61-11اروپا نیز  111ددر هر تن سیافآر شنیده شد.
قراضه آ 9سیآ اس در ترکیه  111تا  112ددر هر تن
سیافآر شد که تا  2ددر رشد داشت ولی عرضه کنندهها
سیآ اس معتقد بودند با ار داخلیشان وضعیت بهتر دارد
ا این رو عجله ا در فروش نشان ندادند .همچنین قراضه
 11مهر 2931

خبرنامه صنایع معدنی

شنبه

ثابت شد.

بیلت سیآ اس در ترکیه  911ددر هر تن سیافآر بود و

آ 9روسیه آخرین بار در  121ددر هر تن سیافآر به کره

هفته گذشته میلگرد در با ار داخلی ترکیه  2تا  21ددر باد
رفته به  921تا  961ددر هر تن درب کارخانه رسید.
میلگرد صادراتی ترکیه نیز  1ددر باد رفته  921تا  961ددر
هر تن فوب شد.
میلگرد صادراتی سیآ اس در  911تا  921ددر هر تن
فوب در ثبات بود ولی رو به باد برآورد شده است .در با ار
داخلی روسیه نیز میلگرد تا  29درصد رشد ماهانه داشته
 163تا  112ددر هر تن در مسکو شنیده شد.
در با ار داخلی شمال اروپا میلگرد در  112.1یورو هر تن

فروخته شد.
قراضه امریکا در خاور دور معامله
نشده و قیمت پیشنهاد

قراضه

درب کارخانه در ثبات بود .در با ار داخلی امریکا نیز میلگرد
در  132ددر هر تن درب کارخانه باقی ماند.

امریکا به تایوان  111تا  112ددر هر میلگرد صادراتی چین  991تا  911ددر هر تن فوب حمل
تن سیافآر بود .قراضه سنگین دسامبر شنیده شد البته معامله ا شنیده نشد چون روند
کالس یک امریکا نیز  112ددر هر تن با ار روشن نیست.
سیافآر کره شنیده شد.
قراضه صادراتی ژاپن روند
KP-PU-NL-01-053-A

در با ار داخلی چین قیمت قرارداد میلگرد در بورس
نزولی شانگها

 21ددر پس ا تعطیالت هفته اول اکتبر رشد

داشت و آخرین بار با  21ددر کاهش داشت.
به  261ددر هر تن فوب رسید.
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ورق

آندر پوپچنکو ا موسسه متال اکسپرت  ،در سال  1121ا

در هفتها که گذشت تولیدکنندهها ورق سیآ اس سعی  61ددر سود حاصل ا فروش هر تن محصول نهایی فودد ،
داشتند در معامالت جدید قیمت ورق گرم را تا  21ددر باد  26ددر آن نصیب بخشها

معدنی شده و یک ددر آن را

ببرند .ا این رو قیمت مورد نظر اوکراینیها برا ورق گرم کارخانجات نورد بدست آوردهاند در حالی که سود اصلی (22
 111ددر هر تن فوب دریا سیاه شد و روسیه در  121ددر ددر در هر تن ) نصیب تولید کنندگان شمش شده است.
هر تن فوب پیشنهاد می داد.

اگر برنامه تولید  11میلیون تن فودد در افق  2111را بر

در با ار ورق امریکا تقاضا ک بود و افت قیمت ادامه داشت .اساس سخنرانی قاطع کرباسیان رئیس ایمیدرو عملیاتی فرض
ورق گرم به  111ددر هر شورت تن درب کارخانه رسید در کنی

بایستی برنامهریز

حالی که هفته قبل  121تا  111ددر بود .در با ار واردات ،بهرهمند

حساب شدها

برا

توا ن در

نجیره تولید ا سود نهایی محاسبه نمایی  .در

است ولی کسی تمایلی به خرید در این قیمت نداشت.

خارجی تأمین گردد و با آگاهی ا

شنبه

میلیون تنی تا یک دهه آینده بایستی ا

محل سرمایه
نیا مند

در شمال اروپا نیز ورق گرم در  121یورو هر تن درب سرمایهگذاران خارجی به کسب سود معقول بایستی به طور
کارخانه شنیده شد در حالی که هفتهها اخیر تا  191یورو جد و کارشناسانه درآمدها این نجیره ساماندهی و اصالح

بوده است.

گردد ( .عدم کسب سود مناسب باعث عدم استمرار سرمایه

ورق گرم صادراتی ترکیه ا  931تا  111ددر هر تن فوب

گذار خارجی خواهد شد)

اوایل ماه سپتامبر به  191تا  111ددر هر تن فوب بهبود قیمت نهایی محصودت فودد در سه سال اخیر نه تنها رشد
یافته است.
نداشته است بلکه کاهشی نیز بوده است و چند فوددسا
هفته گذشته فوددسا ان چینی قیمت ورق گرم خود را در
با ارها صادراتی پس ا تعطیالت هفته اول اکتبر باد بردند.
آخرین قیمت ورق گرم صادراتی چین  961تا  931ددر هر
تن فوب ثبت بود که  21تا  21ددر نسبت به قبل ا تعطیالت
اکتبر بادتر است .در با ار داخلی نیز قیمت تا  6ددر رشد
داشته است.

بزرگ کشور به دلیل تعهدات اجتماعی خود و با وجود یان و یا
قیمت سر به سر حتی اجا ه کاهش ظرفیت تولید خود را
ندارند و در همین حال معدنیها در پی افزایش قیمتها
خود به دلیل صعود قیمتها جهانی هستند .مثال موجود که
شرایط را برا

تولید کنندگان فودد به ویژه ا روش کوره

بلند سختتر نموده است درخواست افزایش قیمت توسط
کیفیت پایین ذغالسنگ ایران و نیا به استفاده همزمان ا
ذغالسنگ خارجی مرغوب ،دولت را مجاب به اعمال تعرفه بر
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معادن ذغالسنگ است .تولید کنندگان داخلی بدون توجه به

خبرنامه صنایع معدنی

ورق گرم ترکیه  121ددر هر تن سیافآر امریکا ثبت شده صورتی که طبق برنامه حدود  11میلیون تن ا تولید 11
گذار ها

صفحه شماره 6

واردات کک ذغالسنگ که ا مواد

عدم توا ن قیمت گذار در صنعت فودد

ایران ماین نیوز

سنگ آهن ،غالسنگ ،انرژ  ،حمل و نقل ،فوددسا
شبکه تو یع را میتوان اصلیترین عناصر

اولیه و مورد مصرف تولیدکنندگان
فودد است نمودند .اکنون قیمتها

 ،نورد و درخواستی این بخش ا

صنعت بر

نجیره فودد اساس قیمت ذغالسنگ کویینزلند

دانست ،با این وجود فعادن صنعت فودد ایران به طور مداوم ( مرغوبترین ذغالسنگ جهان ) بعالوه
ا عدم قیمت گذار مناسب در این نجیره و نامتوا ن بودن بیست ددر قیمت حمل تا بنادر ایران و
سود گالیه داشتهاند و تالشها

دولت در ساماندهی این همینطور تعرفه واردات میباشد در

نجیره نیز تاکنون کمک چندانی به این موضوع نکرده است .حالی که همین محصول با کرایه حمل چهار ددر و عدم وجود
هرچند عدم توا ن درآمد در بخشها مختلف این صنعت تعرفه بر واردات به دست فوددسا ان چینی میرسد .آیا
در دنیا نیز وجود دارد برا مثال و بر اساس آخرین تحقیقات تولید کننده فودد ا روش کوره بلند میتواند بدون هیچ
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گونه افزایشی در قیمت محصودت نهایی و در حالی که حتی دستورالعملها بر اساس ضروریات  ،شرایط اجتماعی و
همینک نیز با

یان انباشته حاصل ا

تولید

یر فشار اقتصاد و سیاسی کشور

سهامداران و سایر ذینفعان در حال خرد شدن است مجبور به
پرداخت قیمتها بادتر برا ذغالسنگ باشد؟
افزایش قیمت حاملها

انرژ

جار

و هزینه ها

به طور مشخص نمیتوان در برهها ا

مان کارخانجات فودد

را به دلیل شرایط داخلی ملزم به خرید ا مثالً ذغالسنگ یا
تولید ،سنگ آهن داخلی نمود ولی در شرایط متفاوت به دلیل

نیرو انسانی و ملزومات یست محیطی که به طور سالیانه افزایش قیمتها

جهانی به همان میزان و حتی بیشتر

افزایش مییابد تنها بخشی ا گرفتار فوددسا انی است که درخواست افزایش قیمت ذغالسنگ را اجرایی نمود.
برخالف شرایط کشور تنها محصودت تولید آنها شاهد هیچ

صفحه شماره 7

گونه رشد قیمتی نیست و با کوچکترین اعتراضی به این
اینکه تولیدکنندگان سایر

آنها فرود میآورند فارغ ا

اقتصاد جهانیست اما آیا در حال حاضر کشور ما امکان این
میزان انطباق را دارد؟

کشورها به ویژه چین با حمایت مالی دولت ا وامها بی بهره
یا ک بهره بلند مدت سود میبرند و نیا مند وامها با بهره
باد

بیست درصد نیستند .ا سو

دیگر جوایز هنگفت

صادراتی که به صادرکنندگان چینی و ترکیها اعطا میشود و
تسهیل حمل و نقل مینی ،ریلی و دریایی و همینطور
پشتیبانی سیاسی دولتها
محصودت تولید

متبوعشان توانسته پا

این کشورها را حتی تا با ارها

داخلی

چهاردهمین فوددسا برتر دنیا یعنی ایران با کند و ما که
خود در سال گذشته بر اساس آمار بیش ا  1میلیون تن
محصودت فودد

نیا طرح جامع فودد به افزایش  1برابر ظرفیت حمل
خطوط

ریلی ایمیدرو

ظرفیت حمل خطوط ریلی برا

شامل شمش و اسلب ،میلگرد تیرآهن و به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،مدیر دفتر یرساخت

جهان صادر نمودهای

پذیرا

معادن و صنایع معدنی ایران با

بیش ا  1میلیون تن فودد تاکید بر مطلب فوق تصریح کرد :برا

دستیابی به هدف

ظرفیت تولید  11میلیون تنی فودد خام ،ظرفیت حمل خطوط

وارداتی باشی .
در تمام دنیا دولتها متصد

سیاست گذار  ،تعیین

استراتژ ها و اهداف و همینطور ناظر بر اجرا
دستورالعملها

تحقق اهداف طرح جامع

فودد،باید  1برابر شود.

انواع محصودت ساختمانی و همینطور ورق را به سایر نقاط سا مان توسعه و نوسا
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خبرنامه صنایع معدنی

شنبه

رویه  ،منتقدین قیمتها جهانی را مانند گر

آتشین بر سر

هرچند آر و تمامی فعادن اقتصاد ایجاد شرایط بر اساس

تضمین کننده تسهیل و توا ن بخشها
اقتصاد

ریلی باید با رشد  1برابر ا حدود 11میلیون تن فعلی به
 66میلیون تن افزایش یابد.
عباس رنجبر در عین حال گفت :در افق  2111سادنه امکان

هستند .به طور کلی بنظر ساخت  2111کیلومتر ریل مشروط بر تامین منابع مالی وجود

میرسد دولت باید در ابتدا یکی ا دو دارد؛ بنابر این در صورت فراه نشدن یرساختها همچون
گزینه یر را انتخاب نموده و بنا

خطوط ریلی گلوگاهها توسعه این بخش همچنان باقی می ماند

سیاست گذار را بر آن استوار سا د :و مان حمل و هزینه ها افزایش مییابد.
 .2در نظر گرفتن شرایط جهانی ( قیمت
مواد اولیه  ،قیمت محصودت  ،خدمات
و سرویسها و  )...بر اساس
KP-PU-NL-01-053-A

قیمتها رو دنیا.
 .1مجزا نمودن با ار داخلی و برنامه ریز

رنجبر ادامه داد :مطالعات اولیه طرح جامع فودد نشان می-
دهد ،برا

افق  2111سه

خطوط ریلی 9هزار و 261

کیلومتر خواهد بود این در حالیست که کل خطوط ریلی کشور
ا 22هزار و  111کیلومتر فعلی باید به 11هزار کیلومتر

برسد.
و اجرا

مدیر دفتر یرساخت سا مان توسعه و نوسا
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صنایع معدنی ایران اعالم کرد :ا  91میلیون و  211هزار تن در سال  1122به یک میلیون و  121هزار تن افزایش یابد.
حج بار جابه جا شده توسط حمل و نقل ریلی در سال ،31
رقمی حدود  12.2میلیون تن مربوط به مواد معدنی (سنگ
آهن،

گندله

و

کنسانتره)

بوده

است.

عباس رنجبر گفت:این رق نشان می دهد بیش ا  21درصد
حمل و نقل ریلی مربوط به مواد معدنی است.
چنانچه دیگر مواد معدنی همچون حمل  2.1میلیون تن سنگ
آهک و غالسنگ نیز به آمار حمل و نقل ریلی سال قبل
افزوده شود ،در مجموع به  11.6میلیون تن میرسد.

شده است.
انتظار می رود که در کشور ها توسعه یافته تقاضا فودد در
سال 1122با 1.1درصد رشد به  933میلیون و  111هزار

صادرات

انجام شده است.
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تن و در سال  1122با  2.2درصد رشد به  119میلیون و

شنبه

مقصد کارخانهها

فودد

درصد و  1درصد در سال ها  1122و  1122پیش بینی

بنا بر این گزارش ،تقاضا فودد خاورمیانه بر خالف افت 2.1
در سال  ،1121در سال ها

درصد

 1122و  1122به

ترتیب  1.9و  1.2افزایش خواهد یافت .همچنین تقاضا
فودد در کشورها

عضو  MENAو اتحادیه اروپا در سال

رنجبر افزود :قرار است شاخصها حمل بار ریلی نسبت به  1122به ترتیب  1.2و  1.6و در سال  1122به ترتیب 2.1
مجموع حمل بار توسط ریل و جاده در کشور که اکنون بین  21و  2.1افزایش خواهد یافت.
تا  21درصد است ،تا افق  2111به  91درصد برسد که
ایمیدرو با ایجاد و توسعه یرساختها بارگیر در معادن در
تحقق آمار ذکر شده کمک میکند.

سرمایه گذار جهانی ضعیف باقی خواهد ماند
در کشورها پیشرفته برخالف نرخ بهره پایین ،سرمایه گذار
به دلیل چش اندا نامعلوم آینده تقاضا

مدیر دفتر یرساخت ایمیدرو با بیان اینکه یرساخت ،بخش ضعیف باقی خواهد ماند .در کشورها
جدایی ناپذیر برنامهریز استراتژیک برا پروژهها و عملیات توسعه نیز قیمتها
معدنی به شمار میرود ،گفت :در بخش معدن ،سه سرمایه بدهیها

باد

نو ظهور و در حال

پایین کاد ،تنشها

شرکتها سرمایهگذار

فودد همچنان
ژئوپولتیکی و

در این بخش را

گذار تخصیص یافته به یرساختها رق قابل توجهی است تضعیف خواهد کرد.
و برا پروژه ها بزرگ بین  21تا  61درصد ا هزینه کل

رشد ناخالص داخلی چین در سال  1122به کمترین میزان

خود ا سال  2331خواهد رسید .اما با اقداماتی که ا سو
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پروژه را شامل میشود.

کاهش تقاضا چین

خبرنامه صنایع معدنی

ا معادن بزرگی ا جمله چغارت ،سنگان ،چادرملو و گل گهر به
حمل و بخشی ه

نوظهور و در حال توسعه(به جز چین) به ترتیب با رشد 1

 611هزار تن افزایش یابد.

و گفت :جابهجایی سادنه حدود  91میلیون تن بار توسط ریل
برا

انجمن جهانی فودد گزارش داد :تقاضا فودد در اقتصادها

دولت این کشور انجام خواهد شد ا
جمله افزایش مخارج یرساختارها و

تقاضا فودد در نردبان

صعود ایمیدرو

فروش خودرو ،کاهش تقاضا در

بر اساس گزارش انجمن جهانی فودد ،پیش بینی می شود که
تقاضا فودد جهان بر خالف کاهش  9درصد در سال ،1121
در سالها

 1122و  1122به ترتیب  1.1و 1.1درصد

افزایش یابد.
به گزارش روابط عمومی سا مان توسعه و نوسا

انجمن جهانی فودد در آوریل  1122ا
شدت کمتر برخوردار خواهد بود.
انجمن جهانی فودد  ،تقاضا فودد چین

معادن

ایران(ایمیدرو) ،انجمن جهانی فودد پیش بینی کرد که
تقاضا فودد در سال  1122به یک میلیون و  112هزار تن و
Pg. 8

سال

1122نسبت به پیش بینی

در سال ها

 1122و  1122را به

ترتیب با  1.2و  1.1افزایش پیش بینی کرد .تقاضا فودد
در کشورها عضو  ASEANنیز افزایش خواهد یافت.
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ده کشور برتر مصرف کننده فودد
در گزارش انجمن جهانی فودد ،ده کشور برتر مصرف کننده
فودد ا سال  1121تا  1122اعالم شده است که بر اساس
این گزارش چین ،ایادت متحده امریکا و هند به ترتیب در
رتبه اول تا سوم جا گرفتند و ژاپن ،کره جنوبی ،روسیه،
آلمان ،ترکیه ،مکزیک و بر یل نیز به ترتیب رتبه چهارم تا
ده در مصرف فودد را به خود اختصاص دادند.
پیشبینی می شود که چین با  1درصد کاهش مصرف فودد
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نسبت به سال  211 ، 1122میلیون و  911هزارتن فودد در
فودد در ایادت متحده و هند در سال  1122نسبت به سال
 1122به ترتیب  9درصد و  1.2درصد افزایش خواهد
یافت.
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خبرنامه صنایع معدنی

شنبه

سال  1122مصرف خواهد کرد .این در حالی است که مصرف
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