کمبود
زیرساختهای
فوالد ایران

قیمتهای
داخلی و خارجی
محصوالتفوالدی

1

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

فهرست

سخن اول1.......................................................................................................
اخبار داخلی2..................................................................................................
اخبار انجمن2..................................................................................................
گزارش خبری2..............................................................................................
اخبار خارجی 3..............................................................................................
قیمت جهانی3................................................................................................
قیمت داخلی4................................................................................................
بورس کاال 4....................................................................................................

سخن اول
توجه« :بولتن اخبار فوالد» با این دیدگاه که ورود
تولیدکنندگان بخش خصوصی فــوالد به اتاق
بازرگانی به توجه هر بیشتر به تولید فوالد کشور
و تسهیل مشکالت تولیدکنندگان می انجامد به
بازتاب فعالیت انتخاباتی تولیدکنندگان و ائتالف
آنها پرداخته است.

تأثیــر انتخابات اتــاق بازرگانی
بــر توســعه بخــش خصوصــی
بهادر احرامیان

عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ایران
و انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن
اتاق بازرگانی ایران با بیش از  130سال سابقه ،فراز و نشیب های بسیاری
را به خود دیده است .در چند دهه گذشته به دلیل گسترش حضور دولت
در اقتصاد نفت محور ایران نقش اتاق بازرگانی در پشــتیبانی از کسب و
کار بخش خصوصی بیشــتر به انجام رایزنی با دولت برای کاهش موانع
ایجاد شده از ناحیه قوانین و مقررات مشکل زا معطوف بوده است تا اینکه
بخواهد به ارتقای ســطح روابط تجاری فعاالن اقتصادی ایرانی در داخل
کشور و یا در عرصه بین المللی بپردازد.
با توجه به کاهش شــدید درآمدهای نفتی کشــور و چشــم انداز رفع
تحریمها ،تعامل مثبت و ســازنده با دولت در طرح ریزی ســاز و کاری
جدید در مبادالت اقتصادی کشور با محوریت خروج دولت از تصدیگری
و توسعه بخش خصوصی واقعی در این مقطع زمانی اهمیتی دو چندان
می یابد .بدین ترتیب ،مشــارکت در این انتخابات توسط تمامی فعاالن
اقتصادی واجد شــرایط و انتخاب افرادی که با مشکالت و موانع بخش
خصوصی در ایجاد یک کسب و کار سالم آشنا می باشند و می توانند در
اتاق بازرگانی که در حقیقت پارلمان بخش خصوصی کشور می باشد یک
صدا و با وحدت رویه راه حل های کارآمد و بهینه غلبه بر این مشکالت را
به قوای سه گانه کشوری انتقال دهند قطعا ارزش صرف وقت چند ساعته
برای رای دادن در روز دوشــنبه  18اسفند ماه و برای یک دوره  4ساله
را خواهد داشت.
گروه "ائتالف برای فردا" که متشکل از فعاالن اقتصادی موفق و برخواسته
از بخش خصوصی واقعی کشور می باشــد تالش دارد با حضور در این
کارزار با ورود به اتاق بازرگانی در باز کردن راه برای توسعه بخش خصوصی
واقعی و کارآمد نقش آفرین باشد.
اینجانب به دلیل اینکه اعضای ائتالف برای فردا به عنوان یک تشکل عالوه
بر برنامه های مشخص و اعالم شده در بخش های مختلف اقتصادی دارای
یک راهبرد و برنامه مدون در نحوه خروج از یک اقتصاد دولتی و میدان
دادن به بخش خصوصی می باشد حضور در این گروه و تالش برای ورود
حداکثری اعضای این گروه به دوره هشتم اتاق بازرگانی را در جهت نیل به
هدف اعتالی بخش خصوصی واقعی کشور مفیدتر دیده و با این دیدگاه با
عضویت در ائتالف برای فردا وارد کارزار انتخاباتی شده ایم.
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اختصاصی «بولتن اخبار فوالد»

رایزنیها و مذاکرات انجمن
تولیدکنندگان فوالد نتیجه داد:

افزایشتعرفه
واردات فوالد
تصویب شد

باالخــره پــس از حــدود  6ماه
پیگیری انجمن تولیدکنندگان فوالد و مذاکرات و
مکاتبات مدیران کارخانجات فوالدی با مسئولین
وزارت صنعت ،معدن و تجــارت ،هیئت دولت در
جلسه  9اســفند ماه خود افزایش حقوق ورودی و
سود بازرگانی  114ردیف تعرفه فوالدی را تصویب و
برای اجرا به وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت
امور اقتصادی و دارایی ابالغ کرد.
پیگیری های خبرنگار ماهنامه «چیالن» حاکی از
آن اســت که در این مصوبه مجموع حقوق ورودی
و سود بازرگانی شمش فوالدی به  10درصد ،انواع
ورق های فوالدی  15درصد و مقاطع طویل به 20
درصد رسیده است .البته تعرفه واردات ورق گرم زیر
 3میلیمتر که تولید آن برای تولیدکنندگان داخلی

مقرون به صرفه نیست ،بدون تغییر باقی مانده است.
همچنین دولت به منظور اقدام پیش گیرانه برای
جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ،منتظر آغاز
سال بعد نمانده و مصوب کرده که این تصویب نامه
از تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد.
هر چند این مصوبه در جزئیات مطابق با پیشنهادات
انجمن نبــوده و نظر فوالدســازان را صد در صد
تامین نکرده است اما اغلب مدیران فوالدی از این
اقدام دولت خوشحال شــده و آن را مایه دلگرمی
تولیدکننــدگان فوالد دانســته اند کــه هنوز هم
میتوانند روی دولت برای حمایت از تولید داخلی
حساب کنند.
نکته قابل توجه این اســت که علی رغم تصویب
افزایش تعرفه واردات محصــوالت فوالدی ،هنوز

لیست
مشترک
تشکلهای
فوالدی
برای
انتخابات
اتاقهای
بازرگانی
منتشرشد

به گزارش بولتن اخبار
فوالد 18 ،اســفند ماه امسال ،انتخابات
اتاق های بازرگانی سراســر کشور برگزار می شود
و به نظر می رســد با توجه به تغییر فضای حاکم
بر بخش خصوصی کشور و افزایش امیدواریها به
آینده اقتصاد و البته نقش بیشتر تشکل های صنفی
در تصمیم گیری ها ،امسال شاهد مشارکت بیشتر
فعاالن اقتصادی در انتخابات پارلمان بخش خصوصی
باشــیم .گواه این مدعا نیز رونق زیاد فعالیت های
انتخاباتی در این دوره رکودی بازار است؛ گردهمایی
ها و جلسات انتخاباتی و لیستهای ائتالفی.

در این عرصه نیز انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
وارد عمل شده و با مشارکت انجمن تولیدکنندگان و
صادرکنندگانسنگآهنوسندیکایتولیدکنندگان
لوله و پروفیل و اتحادیه فروشــندگان آهن آالت،
لیســتی از کاندیداهای فوالدی و سنگ آهنی اتاق
بازرگانی را تحت عنــوان "ائتالف فوالد و معدن"
منتشر کرده اســت و به حمایت از آنها میپردازد.
وجه تمایز این لیست کامال صنفی ،محدود نبودن
آن به پایتخت اســت و برخی از استانهای دیگر

بــرای واردات برخی از ردیف تعرفه های مربوط به
ورقهای فوالدی و نبشــی ارز مبادالتی اختصاص
می یابد! این مسئله در حالی اتفاق می افتد که در
بخش عمده ای از این ردیف تعرفه ها ،مازاد ظرفیت
تولید در کشور وجود دارد و حتی به دلیل اختصاص
ارز مبادالتــی برای واردات و کاهش قیمت واردات
ناشی از آن ،برخی از تولیدکنندگان خطوط تولید
خود را متوقف کرده اند!
اکنون همه تولیدکنندگان فوالد کشــور منتظرند
تا این مصوبه مشــمول مرور زمان نشده و هر چه
ســریعتر به گمرکات کشــور ابالغ شود تا حداقل
در ایــن ایام پایانی ســال ،قــدری از دغدغه ها و
نگرانیهایشان کاسته شود و با خیالی آسوده تر به
استقبال بهار بروند.

از جملــه اصفهــان و کاشــان را هم
در بــر می گیرد .در لیســت ائتالف،
ناچهرههای شــاخص دیده می شود
که برای مثال می توان دکتر سبحانی،
رئیس هیئت مدیــره انجمن و مدیر
عامل فوالد مبارکــه ،آقایان خوروش
و احرامیــان از اعضــای هیئت مدیره
انجمن تولیدکنندگان فوالد ،مهندس
جهانگیری رئیس هیئت مدیره بانک
گردشکری ،مهندس اسالمیان رئیس
صندوق بازنشستگی کشوری ،مهندس
اتابک مدیر عامل شرکت کاوه پارس (
هلدینگ معدن و صنایع معدنی بنیاد
مستضعفان انقالب اسالمی) و رئیس
هیئت مدیره انجمن ســیمان ،دکتر
سلطانی نایب رئیس فعلی اتاق بازرگانی
ایــران و دکتر شــکوری نایب رئیس
انجمن سنگ آهن را نام برد.
به نظر می رســد که اگــر افراد مورد
حمایت تشکل های فوالدی و معدنی
بتوانند رای بیشتری را تصاحب کرده
و وارد اتاق های بازرگانی شوند ،مسیر
رایزنی ،تصمیم سازی و تعامل با دولت
برای این تشکل ها هموارتر خواهد شد
و مسائل عدیده تولیدکنندگان فوالد
کشور با توان بیشتری قابل پیگیری است؛ به ویژه
آنکه عالوه بر اتاق ،تشکیالتی همچون شورای گفت
و گوی دولت و بخش خصوصی نیز در حیطه نفوذ
پارلمان بخش خصوصــی قرار گرفته که می تواند
تعامل دولت و تشکل ها را بهبود بخشد .بر همین
اســاس هم انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران طی
مکاتبه ای از اعضای خود خواسته که به طور فعال
پای صندوق های رای حاضر شده و در این فرصت
صنفی و انتخاباتی ،نقش پررنگی ایفا کنند.
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خبر داخلی
پیشرفت مالی 7طرح استانی
فوالد 2برابر شد

ی 7طرح استانی فوالد در مدت یکسال
تامین مال 
و نیم گذشته تاکنون به طور متوسط بیش از دو
برابر نســبت به عملکرد مالی شهریور سال قبل
پیشرفت داشته اند .به گزارش بولتن اخبار فوالد
به نقل از روابط عمومی ســازمان توســعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران(ایمیدرو) ،طرح فوالد سپید دشت در حالی به پیشرفت مالی 67درصدی
رسید که در شهریور ماه  92تنها میزان پیشرفت آن 26درصد بود .از سوی
دیگر در طرح شــادگان نیز میزان پیشــرفت مالی از  31درصد به 62درصد
رســیده است .فوالد آذربایجان نیز در این مدت شاهد پیشرفت 55درصدی
در بخش مالی بوده در حالی که در شــهریور سال قبل میزان پیشرفت مالی
این طرح 32درصد بود .میزان پیشــرفت مالی فوالد نــی ریز در این مدت
از  20درصــد به 46درصد افزایش پیدا کرد و در مدت یکســال و نیم اخیر
 275میلیارد ریال منابع مالی جدید دریافت کرده است .همچنین طرح فوالد
قائنات از پیشرفت مالی 29درصدی به پیشرفت 70درصدی رسید.
از سوی دیگر فوالد سبزوار که به تازگی شریک بخش خصوصی در آن حضور
پیدا کرده است در مدت مورد بررسی توانست میزان پیشرفت مالی را از 16
درصد به 30درصد افزایش دهد .در این میان فوالد بافت که قرارداد مشارکت
آن در مهر ماه امســال منعقد شــده میزان پیشرفت مالی را از  22درصد به
32درصد افزایش داده اســت .طرح های اســتانی فوالد هم اکنون به طور
متوسط از 80درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند و طبق برنامه ریزی
ها بخش احیای مستقیم آن ها از نیمه سال آینده وارد مدار تولید می شوند.

سرمایه گذاری در طرح
فوالد چابهار به مناقصه
گذاشته شد

به گــزارش بولتن اخبار فوالد ،مهدی کرباســیان
رییس هیئت عامــل ایمیدرو گفــت :طرح فوالد
چابهار که از ظرفیــت تولید  1.6میلیون تن فوالد
خام برخوردار اســت در حال حاضر برای مشخص شدن سرمایه گذار به مناقصه
رفته اســت .کرباسیان افزود :پاکت های فنی این طرح گشوده شده و در مرحله
بعدی تکلیف برنده مناقصه و سرمایه گذار آن مشخص می شود .وی پیش بینی
کرد :در نیمه نخســت ســال آینده بخش آهن اسفنجی طرح فوالد چابهار وارد
مرحله اجرایی می شود .طرح فوالد چابهار در راستای برنامه های جدید ایمیدرو
به منظور توسعه صنعت فوالد در مجاورت آب های آزاد راه اندازی خواهد شد .بر
اساس این برنامه  3میلیون تن از ظرفیت های جدید تولید فوالد خام در منطقه
چابهار ایجاد می شود.

اخبار انجمن
انجمن همچنان پیگیر حذف ارز مبادالتی از
واردات فوالد است

همـان طـور کـه در شـماره هـای پیشـین بولتـن اخبـار فـوالد بـه اطلاع
مخاطبـان گرامـی رسـید ،پـس از  8مـاه تلاش و پیگیری مسـتمر انجمن
بـرای حـذف ارز مبادالتی از واردات محصـوالت فوالدی قابل تولید در داخل
کشـور و علـی رغـم دو بـار هامش نویسـی و دسـتور وزیر محتـرم صنعت،
معـدن و تجـارت ،همچنـان ارز مبادالتـی به تعـدادی از ردیـف تعرفه های
فـوالدی بـه ویژه بخش عمـده ای از ورق اختصاص می یابدکـه از آن جمله
مـی تـوان ورق هـای سـرد کمتـر از  3میلیمتـر ،ورق قلـع انـدود زیـر 0/5
میلیمتـر و ورق گرم اسـید شـویی شـده زیـر  3میلیمتر که همگی توسـط

تولید فوالد میکروآلیاژی با
استحکام باال و ضخامت کم
در فوالد مبارکه

فوالد مبارکه برای نخستین بار در کشور طراحی
و تولید فوالد میکروآلیاژی با استحکام باال مورد
استفاده در ساخت شاسی کشنده تریلرهای سنگین را طراحی و تولید کرد.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه
بــا بیان این مطلب گفت :تولید فوالد میکروآلیاژی با اســتحکام باال (گرید
 )S500MCدر راســتای پروژه جهانی سبک سازی خودروها با همکاری
شرکتهای خودروساز و فوالد سازان بزرگ جهان با هدف تولید فوالد های
با اســتحکام باال و ضخامت کم ،جهت کاهــش وزن خودرو ،کاهش مصرف
ســوخت ،کاهش آلودگی محیط زیست و افزایش ظرفیت بارگیری و ایمنی
تعریف شــده است.غالمرضا جوانمردی خاطر نشان کرد :از ویژگی های این
نوع فوالد ،اســتحکام  3برابری نســبت به فوالدهای معمولی ،مقاومت در
مقابل خســتگی فوالد برای جلوگیری از ترک در فشارهای حاصل از تحمل
بارهای سنگین و همچنین برای بهبود جوش پذیری و فرم پذیری ،کاهش
مصرف میزان افزودنی ها نظیر کربن (به کمتر از  0.1درصد) ،کاهش مقدار
فســفر (به کمتر از  0.01درصد) و گوگــرد (به کمتر از  0.008درصد) و در
عین حال افزایش میزان منگنز (به بیشــتر از  1.2درصد) و نیز اســتفاده از
عنصرهای نیوبیوم و وانادیم (حدود 0.05درصد) اســت که با این ترکیب ها،
امکان دستیابی به تولید فوالد با استحکام تسلیم  550و کشش نهایی 620
مگاپاسکال در ضخامت  5میلیمتر فراهم شد.

فوالد خوزستان تندیس
طالیی رعایت حقوق
مصرفکنندگان دریافت کرد

ن عرضه کننده
شرکت فوالد خوزستان ،بزرگتری 
شمش فوالدی در کشور موفق شد برای سومین
سال متوالی تندیس طالیی سازمان حمایت را در
روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان دریافت کند.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،عبدالمجید شــریفی ،مدیرعامل شرکت فوالد
خوزستان سومین تندیس طالیی و لوح تقدیر این شرکت را در چهاردهمین
همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از اســحاق جهانگیری
دریافت کرد .چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان
نهم اســفند ماه در سالن اصلی مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد و
س جمهوری و وزیر صنعت ،معدن و تجارت و جمعی
در آن معــاون اول رئی 
از مســووالن بلندپایه این وزارت و سازمان حمایت ،انجمن ملی حمایت از
حقوق مصرفکننده و نیز شماری از مدیران عامل بنگاههای بزرگ و کوچک
اقتصادی کشور در آن حضور داشتند.

تولیدکنندگان محصوالت عریض فوالدی کشـور تولید می شـود را نام برد.
پـس از ایـن اقـدام انجمن طـی نامه ای مراتب اعتراض شـدید خـود به این
اقـدام را اعلام کـرده و هشـدار داده کـه در صورت اجرای چنین دسـتوری،
تولیدکننـدگان فـوالد کشـور بـه ورطه ورشکسـتگی خواهند افتـاد .در این
مکاتبـه کـه  7صفحه پیوسـت دارد ،به طور مشـروح میـزان ظرفیت تولید
هـر ردیـف تعرفـه ،تولیـد کننـدگان آن و میـزان نیـاز کشـور بیان شـده و
پیامدهـای اختصاص ارز مبادله ای به واردات محصوالت فوالدی و اسـتفاده
نکـردن از تـوان تولیدکنندگان داخلی اعالم شـده اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت انجمن همچنان پیگیـر عدم اختصـاص ارز مبادالتی به
محصـوالت فـوالدی اسـت و جدیدتریـن پیگیـری در این زمینـه برگزاری
جلسـهای بـا قائم مقـام رئیس کل بانـک مرکزی بوده اسـت.

طبق این گزارش ،از  359بنگاه تولیدی و خدماتی  118بنگاه موفق به دریافت
گواهینامه و تندیس شــدند که در این میان فوالد خوزســتان با دریافت 5
تندیس طی سالهای گذشته و نیز دریافت تندیس طالیی برای سومین بار
متوالی در حوزه صنایع معدنی رکورددار است.

ساخت ظروف جديد شارژ
آهن قراضه در ذوب آهن
اصفهان

ظروف جدید شارژ آهن قراضه در بخش فوالدسازی
شــرکت ذوب آهن اصفهان طراحی و ساخته شد.
به گزارش بولتــن اخبار فوالد ،قائــم مقام بخش
فوالدســازی این شرکت گفت :برای ساخت هر ظرف با حجم مفید بیش از 35
مترمکعب در مدت سه سال با بهره گیری از توان داخلی حدود  2میلیارد و 400
میلیون ریال هزینه شد.سرپرست کارگاه کنورتور و میکسراین شرکت نیز گفت:
در این طرح بیسیک ،سه بعدی و مدل سازی این ظروف با تالش علی عمرانی از
کارشناسان این شرکت با استفاده از نرمافزار  CATIAطراحی و پیادهسازی شد.
وی گفت :شارژ قراضه از مراحل فرآیند تولید در کنورتورهای بخش فوالدسازی
است که با استفاده از ماشین شارژ با هدفگذاری تولید 3میلیون تن محصول در
بخش فوالدســازی اجرا و کاهش زمان شارژ قراضه به عنوان یکی از عوامل مؤثر
شناخته شد.خواجوی افزود :با ساخت و بکارگیری  6ظرف قراضه بزرگ زمان شارژ
قراضه کنورتور از حدود  8دقیقه به  2دقیقه کاهش یافت.

آخرین خبرها از پروژههای
کنسانتر ه و گندله

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،مدیر ارشد بازاریابی
پروژههای گــروه صنعتی بازرگانی ایــران اروپا،
نماینده رسمی شرکت فنالندی اتوتك در ایران
ضمن تشریح آخرین وضعیت پروژههای اتوتک در
ایران در حوزههای تولید کنسانتره سنگ آهن و گندله گفت :اتوتک در حال
حاضر دو پروژه کنسانترهسازی و سه پروژه گندلهسازی را در ایران در دست
اجرا دارد که در بخش کنسانتره پس از اتمام مهندسی پروژه اصالح خطوط
کنســانتره گل گهر هماکنون در حال اجرای پروژه احداث کنسانترهسازی
فوالد خراسان است .هومان خواجه نصیری درباره سه پروژه گندلهسازی در
دســت اجرای اتوتک در ایران نیز توضیح داد :اجرای پروژه گندلهســازی 5
میلیون تنی گل گهر 2پیشــرفت خوبی داشــته و از مرز  70درصد گذشته
است .در پروژه گندلهسازی  5میلیون تنی گهر زمین نیز مهندسی پایه پروژه
در حال نهایی شدن است .قرارداد پروژه گندلهسازی  5میلیون تنی مجتمع
ذوب آهن و فوالد بافق هم امضا شده است و مراحل الزم برای اجرایی شدن
قرارداد در حال انجام است.

درخواست مجدد انجمن برای وضع عوارض
صادراتی آهن اسفنجی

به دنبال جلسات قبلی انجمن با مسئولین مختلف وزارت صنغت ،معدن و تجارت
از جمله مدیر کل دفتر امور صنایع معدنی این وزارتخانه پیرامون توقف صادرات
آهن اسفنجی از کشور ،انجمن طی مکاتبه ای رسما وضع عوارض صادراتی برای
آهن اسفنجی را خواستار شد .انجمن در نامه خود به کمبود تولید آهن اسفنجی
نســبت به تقاضای آن اشاره کرده و با توجه به نیاز مبرم کارخانجات ذوب فوالد
به این ماده اولیه ،خواستار وضع عوارض حداقل  30درصدی برای توقف صادرات
آهن اسفنجی شده است .البته انجمن در مکاتبه خود اعالم کرده که این عوارض
می بایست تا زمان به بهره برداری رسیدن طرحهای در حال احداث و ایجاد تعادل
بین عرضه و تقاضای آهن اسفنجی باشد .شایان ذکر است عالوه بر مکاتبه فوق،
طوماری با امضای مدیران کارخانجات ذوب فوالد کشــور نیز تهیه و برای وزیر
محترم صنعت ،معدن و تجارت ارسال شده است.

مورد نقد و ارزیابی «چیالن» قرار گرفت:

کمبود زیرساخت های فوالد ایران
شــماره « 60ماهنامــه تخصصــی چیــان» (مجلــه
تخصصــی انجمــن تولیدکنندگان فــوالد ایــران) با
پرداختــن بــه پرونــده «کمبــود زیرســاخت هــای
فــوالد ایــران» منتشــر شــد.
شــماره اســفند مــاه مجلــه چیــان ،نظــر و دیدگاه
دولتمــردان اقتصــادی ،نماینــدگان مجلــس،
مدیــران کارخانجــات فــوالد و اعضــای انجمــن
تولیدکننــدگان فــوالد را در خصــوص کمبودهــای
موجــود در بخــش زیرســاخت هــای فــوالد ایــران
مــورد ارزیابــی قــرار داده اســت.

ایــن شــماره همــراه بــا اخبــار ،گــزارش هــا و
تحلیــل هایــی از بــازار و بــورس و مقاالتی از بــازار و
صنعــت فــوالد ایران و جهان منتشــر شــده اســت.
در ایــن شــماره از نشــریه ،گفتگــوی اختصاصــی
بــا ســید محمــد بیاتیــان ،عضــو هیئــت رییســه
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای
اســامی بــا نقــد نــگاه سیاســی بــه طــرح هــای
فــوالدی و مســعود ابــکا ،مدیــر عامــل اســبق ذوب
آهــن اصفهــان بــا نقــد غیراقتصــادی بــودن برخی
از طــرح هــای فــوالدی بــه چــاپ رســیده اســت.

بخــش انعــکاس شــماره اســفند مــاه چیــان نیــز
حــاوی گــزارش هایــی از گردهمایــی زمســتانی
اعضــای انجمــن ،جلســه انجمــن بــا معاونیــن
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،حضــور انجمــن
بــه عنــوان نماینــده ایــران در کمیتــه فــوالد D8
و  ...اســت.
بــرای اشــتراک ایــن ماهنامــه تخصصــی با شــماره:
 021-88708062تماس حاصل فرمایید.
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خبر خارجی
نتایج آخرین نظرسنجی ها
درباره بازارهای فوالد دنیا

بـه گـزارش بولتـن اخبـار فـوالد ،در آخریـن
نظرسـنجی اسـتیل ایندکس از بازارهـای فوالد
دنیـا ٣٨ ،درصـد افزایـش فـروش و  ٤٩درصـد
ثبـات تقاضا را رونـد آتی بازارهای فوالد در سـه

مـاه آینـده بـرآورد کردند.
طبـق ایـن گـزارش ،امریکایـی هـای موافق بهبود قیمـت فوالد در سـه ماه
آتـی از  ١٧درصـد بـه  ٢٧درصـد افزایش یافتند.
 ٦٧درصـد نیـز افـت قیمت را ممکـن دیدند .بیـن اروپایی هـای حاضر در
نظرسـنجی نیـز امیـد بـه بهبـود قیمـت فـوالد از  ٢٩درصد بـه  ٢٢درصد
کاهـش یافـت و  ٢٦درصـد افت قیمـت را پیش بینی نمودنـد ٢٧ .درصد از
حاضریـن در نظرسـنجی از سـطح جهان نیز رشـد قیمت را بـرآورد کردند
کـه ثبـات داشـت ولـی  ٤٣درصد قیمت هـا را نزولی دیدند کـه  ٢درصد از
دو هفتـه قبـل باالتر بود.
همچنیـن در بیـن اروپایی هـا  ٢٩درصد افزایش تقاضـا و  ٦٣درصد کاهش
آن را ممکـن دیدنـد .در سـطح جهـان نیـز  ٣٨درصد افزایش فـروش و ٤٩
درصـد ثبـات تقاضـا را رونـد آتـی بازارهای فـوالد در سـه ماه آینـده برآورد
کردند.

ثبات نسبی بازار فوالد چین
پس از تعطیالت

بـازار فـوالد چیـن از تعطیلات سـال نـو قمری
بازگشـته و معاملات اولیه ،خبـر از ثبات قیمت
ورق و مقاطـع مـی دهنـد .البتـه قراردادهـای
فیوچـرز ورق گـرم و میلگـرد کمی افت داشـت.
بـه گـزارش بولتـن اخبار فـوالد ،آخرین قیمـت ورق گـرم  ٤٠٧دالر هر تن
بـا  ١٧درصـد مالیـات بر ارزش افزوده ثبت شـد در حالیکه قبل از تعطیالت
حـدود یـک دالر باالتـر بود .قیمـت میلگرد در بـازار نقدی پکـن  ٤٨٦دالر
هـر تـن درب انبـار با ١٧درصد مالیات بر ارزش افزوده شـنیده شـده اسـت.
برخـی قصـد دارنـد تـا  ٣دالر ارزان تـر نیـز تخفیـف بدهنـد .در هـر حـال
فعالیـت در هـر دو بـازار ورق و میلگـرد هنـوز راکـد اسـت چون بـه تدریج
روزهـای آتـی همـه از تعطیلات باز مـی گردند.
قابـل ذکـر اسـت آخرین قیمت سـنگ آهن در بـازار نقدی چین نیـز از ٦٤
دالر هـر تـن خشـک سـی اف آر در  ١٧فوریـه بـه  ٦٣دالر و  ٥٠سـنت هر
تن خشـک سـی اف آر رسید.

واردات قراضه به ترکیه به
پایینترین سطح در 5سال
اخیر رسید

کاهش قیمت میلگرد در
کارخانه امارات استیل

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،از آنجایی که در ماه
مارس محموله هایی از میلگرد ترکیه در قیمت
 ٤٨٥تــا  ٥٠٠دالر هر تــن وارد بازار امارات می
شود ،کارخانه امارات استیل برای حفظ قدرت رقابت میلگرد خود را از ٥٤٠
دالر به  ٥١٤دالر هر تن پایین آورده است.
قابل ذکر است قیمت میلگرد ترکیه از  ٤٩٠دالر اوایل فوریه به  ٤٣٧دالر و
 ٥٠ســنت هر تن سی اف آر رسیده است .امارات استیل قصد دارد همچون
فوریه در ماه مارس تا  ١٥٠هزار تن میلگرد در بازار داخلی عرضه کند.
طبق این خبر ،با توجه به تخفیف های امارات استیل برای بستن معامله ،قیمت
های جدید این کارخانه از پیشنهادات اخیر ترکیه به صرفه تر خواهد شد.

واردات قراضــه به ترکیه در ســال  ٢٠١٤به پایین
ترین سطح  ٥سال اخیر رسید و عرضه کننده اصلی
یعنی امریکا همچنان سهم خود را از بازار ترکیه از دست می دهد.
سهم عرضه کنندگان قراضه به ترکیه در حال تغییر است و از سال ٢٠١٢تاکنون
خریداران ترک با توجه به قیمت و کیفیت ،دیگر امریکا را در اولویت خرید قرار
نمی دهند و به دنبال ســایر کشورها هستند .به گزارش متال اکسپرت ،واردات
قراضه از امریکا  ٢٣درصد در ســال گذشته افت داشته به کمتر از  ٤میلیون تن
رسید .ســهم امریکا از بازار واردات قراضه ترکیه از  ٢٦درصد به  ٢١درصد افت
داشت .از طرفی خرید قراضه سی آی اس و اروپا باال رفت .افت ارزش یورو نسبت
به دالر به صادر کننده های اروپایی کمک کرده اســت و چون بازار داخلی اروپا
چندان مساعد نیست توجه به صادرات بیشتر شده است.

افت قیمت میلگرد در بازار
داخلیایتالیا

کاهش قیمت ورق گرم
صادراتی اوکراین

رکود بازار قراضه و نبود تقاضا باعث شــده قیمت
میلگرد در بازار داخلی و صادرات ایتالیا نزولی باشد.
در برخی کشورهای اروپایی اخیرا بازار فعال نبوده
است چون تعطیالت مدارس و کارنوال ها موجب
سکوت بازار شده است .سرمای زمستان نیز بر تقاضا تاثیر گذاشته است.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،قیمت میلگرد در ایتالیا هفته های اخیر  ٥یورو
هر تن افت داشــته  ٤٢٠تا  ٤٢٥یورو هر تن درب کارخانه بدون  ٢٢درصد
مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده است.
طبق این گــزارش ،قیمت میلگرد صادراتی ایتالیا به  ٤١٠یورو هر تن فوب
کاهش یافته ولی معامله ای نهایی نشده است.

کارخانه متینوست اوکراین مجبور شده قیمت ورق
گرم تولید ماه مارس خود را برای مشــتریان ترک
پایین بیاورد چرا که پایه های بازار ضعیف اســت.
قیمت پیشــنهادی اولیه  ٤٠٠تا  ٤٠٥دالر هر تن
سی اف آر بود ولی خریداران ترکیه سعی نمودند قیمت را به  ٣٧٥تا  ٣٨٥دالر
هر تن سی اف آر برسانند .تناژ معامله شده بین  ٢٥تا  ٣٠هزار تن بوده است .به
گــزارش بولتن اخبار فوالد از طرفی قیمت ورق گرم در بازار داخلی ترکیه اخیرا
 ١٠دالر نسبت به اوایل فوریه افت داشته  ٤٣٠تا  ٤٥٠دالر هر تن درب کارخانه
ثبت شده است.

کاهش قیمت در انتظار ورق
آلمان

شرکت برزیلی واله تولید
سنگ آهن خود را به اوج
رساند

تقاضــای ورق گرم در آلمان همچنان مناســب
است ولی رقابت با عرضه کنندگان روسیه و سایر
کشــورهای اروپایی به عرضه کنندگان آلمانی
اجازه نداده قیمت را باال ببرند و بازار تحت تاثیر
افت قیمت مواد اولیه است .قیمت ورق گرم در آلمان اخیرا  ٤٠٠تا  ٤١٠یورو
هر تن درب کارخانه معامله شده در حالی که اوایل فوریه  ٤٠٠تا  ٤٢٠یورو
بــود .به گزارش بولتن اخبار فوالد ،ورق گرم روســیه  ٣٨٠تا  ٣٩٠دالر هر
تن سی اف آر است و معامالتی در  ٣٧٥تا  ٣٨٠دالر نیز شنیده شده است.
به نظر می رسد ،فضایی برای افزایش قیمت ورق در آلمان نیست ولی امکان
افت قیمت وجود دارد و شاید به زودی تا  ١٠یورو در هر تن ارزان تر شود.

شــرکت معدنی واله برزیل کــه بزرگترین تولید
کننده سنگ آهن دنیا است و سال های اخیر بین
تولیدکننده های سنگ آهن بیشترین احتیاط را در
افزایش تولید داشــته اعالم کرد سال  ٢٠١٤میزان تولید سنگ آهن آن به اوج
رسیده است .در حالی که مازاد عرضه قیمت این ماده اولیه را به شدت نزولی کرده
است .سال گذشته میالدی این شرکت  ٣١٩میلیون و  ٢٠٠هزار تن سنگ آهن و
 ١٣میلیون و  ١٤٦هزار تن گندله تولید کرد که به ترتیب  ٦,٥درصد و  ٢١درصد
از سال  ٢٠١٣باالتر بود

قيمتهايجهاني

روندبازار جهانی
روند تغییرات قیمت شمش و محصوالت فوالدی در
تغییرات قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

بٍ  23شاوًیٍ

َفتٍ مىتُی
بٍ  1فًریٍ

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

بٍ  15فًریٍ

بٍ 23فًریٍ

390

388

388

380

400

402

399

390

*

*

*

*

*

*

*

430

430

440

440

438

432

*

*

*

*

*

*

*

*

*

388

370

355

455

440
485

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

397

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

*

405

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

433

445

450

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

*

*

*

*

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىذرعباس

445

*

*

*

*

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

398

398

403

400

388

388

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

488

502

505

497

490

490

465

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

488

503

510

499

492

490

490

485

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

489

488

485

459

459

459

453

452

452

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

435

425

423

423

418

418

415

415

415

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

426

411

402

387

375

374

374

373

373

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

458

453

438

430

420

420

419

418

405

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

500

*

500

455

453

453

450

450

438

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

472

462

450

442

430

430

430

430

410

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

*

623

615

613

613

613

613

613

613

*بذين احتساب مالیات بر ارزش افسيدٌ ي مالیات ()vat & taxes
* قیمتهای فوق مربوط به معامالت نقدی بازار میباشد.

بٍ  5دسامبر بٍ  12دسامبر بٍ  19دسامبر بٍ  16شاوًیٍ

بٍ  8فًریٍ

اخبار فوالد

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
صاحب امتیاز :انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
مدیر مسئول :سیدرسول خلیفه سلطانی
سیاستگذاری :حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر :سید احمد عسکری
گرافیک و صفحهآرایی :نرگس پایندهداری نژاد
همکاراناینشماره :زهرادریاافزون ،هاجرشیرانی ،آسیهسیدعلیان
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی ،پالک 34
تلفن88708063 -88708064 :
فکس88708065 :

4

شماره شصت و نهم نیمه اول اسفندماه1393

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی

(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

میلگرد ساده

سایس

هفته چهارم بهمه

هفته اول اسفند

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

24,000
24,000
24,000
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
23,000
23,000
*

23,600
23,600
24,000
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,000
23,000
*

تهران
قیمتبازار
قیمت ورق سیاه در
در بازار تهران
ورق سیاه
سایس
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25

هفته چهارم بهمه

هفته اول اسفند

17,800
19,883
20,033
20,150
20,250
19,600
19,450
19,700
19,700
18,450
18,450

17,525
19,916
19,800
20,150
20,250
19,780
19,450
19,650
19,925
18,250
18,200

سایز

6.5
سایز
8
6.5
10
8
12
10
14
12
14

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

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران

میلگرد ساده

هفتهساده
میلگرد
چهارم بهمن
17,150بهمن
هفته چهارم
*
17,150
16,200
*
20,700
16,200
21,000
20,700

قیمت محصًالت فًالدی در بازارهای تهران
قیمت محصًالتوبشی
فًالدی در بازارهای تهران
نبشی

هفته اول اسفند

17,300
اسفند
هفته اول
*
17,300
16,000
*
20,700
16,000
21,000
20,700
21,000

21,000
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار
هفته اول اسفند
چهارم بهمن
هفتهآجدار
میلگرد
16,050
اسفند
هفته اول
16,220بهمن
هفته چهارم
15,500
15,670
16,050
16,220
15,550
15,670
15,500
15,850
16,150
15,550
15,670
16,150
15,850
16,150
15,850
15,850
16,150
15,850
16,150
15,850
16,150
15,850
16,150
15,850
16,150
15,950
16,000
15,950
16,000
15,850
16,300
15,850
16,300
تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

سایس
3
سایس
4
3
5
4
6
5
8
6
10
8
12
10
15
12
15

هفته چهارم بهمه
وبشی
16,500
هفته چهارم بهمه
16,300
16,500
16,300
16,300
16,300
16,300
16,600
16,300
16,600
16,600
16,600
16,600
23,000
16,600
23,000

هفته ايل اسفىد
16,700
هفته ايل اسفىد
16,500
16,700
16,500
16,500
16,300
16,500
16,100
16,300
16,500
16,100
16,500
16,500
23,000
16,500
23,000

سایس
6
سایس
8
6
10
8
12
10
14
12
16
14
18
16
20
18
22
20

ناودانی
هفته چهارم بهمه

هفته ايل اسفىد
17,200
اسفىد
هفته ايل
16,500
17,200
17,700
16,500
17,400
17,700
18,000
17,400
17,400
18,000
25,600
17,400
25,600
25,600
26,400
25,600

22

17,500بهمه
هفته چهارم
16,800
17,500
17,800
16,800
17,400
17,800
17,700
17,400
17,400
17,700
26,400
17,400
26,300
26,400
26,400
26,300
26,400

26,400

30000

روند تغییرات هفتگی قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

25000

20000

ناودانی

بورس کاال

* به دلیــل تعــداد زیاد
معامــات ،مهمترین آنها
انتخاب شده است.

تولید کننده

تولیدکننده

نام کاال

نام کاال

نبشی

قیوت پایانی

میلگرد آجدار

معاملهتن) قیمتپایانیمیانگین
هعاهله (
حجنحجم
ریال)
(
(ریال)
موزون
(تن)

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

1,760

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

2,200

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

1,290

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

38,620

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

28,280

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

33,620

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

45,080

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

59,970

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

47,860

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

5,630

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

1,100

فًالد خًزستان

16,707
17,077
29,150
16,707
17,077
20,200
16,707
17,077
20,200
21,952
29,150

میلگرد ساده

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

1,760

16,707
15000

1393/11/20

1394/01/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

2,200

17,077

1393/11/20

1394/01/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

1,290

29,150

1393/11/20

1394/01/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

38,620

16,707

1393/11/27

1394/01/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

28,280

10000
17,077

1393/11/27

1394/01/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

33,620

20,200

1393/11/27

1394/02/27

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

45,080

16,707

1393/12/04

1394/01/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

59,970

17,077

1393/12/04

1394/01/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

47,860

20,200

1393/12/04

1394/02/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

5,630

21,952

1393/12/04

1394/02/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

1,100

29,150

1393/12/04

1394/02/31

39,400

14,500

1393/11/26

1393/12/29

فًالد خًزستان

تختال C

12,000

14,500

1393/12/06

1394/01/31

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

22,000

13,250

1393/12/05

1394/01/31

میانگین 1393/12/10
14,500
5,000
معامله قیمتپایانی
حجم
تاریخمعامله
(ریال)
موزون
(تن)
1393/11/14
16,700
1,200

1394/01/31
تاریخ تحویل
1393/12/29

1393/11/18

1393/12/29

فًالد خًزستان

روغنی
ورق
تختال C

تختال C

تاریخهعاهله
تاریخ
معامله

تحویل
تاریخ
تاریخ تحویل

تولیدکننده

ريب آَه اصفُان

تیرآَه  16نام کاال

1393/11/20

1394/01/31

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد مخلًط

1393/11/20
1393/11/20
1393/11/27
1393/11/27
1393/11/27
1393/12/04
1393/12/04
1393/12/04
1393/12/04
1393/12/04

1394/01/31
1394/01/31
1394/01/31
1394/01/31
1394/02/27
1394/01/31
1394/01/31
1394/02/31
1394/02/31
1394/02/31

ریال/کیلوگرم

تولید کننده

سیاه
فًالد ورق
خًزستان

نام کاال

حجن هعاهله (تن)

قیوت پایانی

تاریخ هعاهله

تاریخ تحویل

2,266

(ریال)

5000

14,950

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14تا 18

3,470

16,550

1393/11/19

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

30,000

15,580

1393/11/19

1394/01/31

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

13,000

13,900

1393/11/21

1393/11/28

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه مخلًط

6,094

17,080

1393/11/25

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد  12تا A3 - 25

2,008

14,300

1393/11/26

1393/12/03

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد مخلًط

4,400

15,000

1393/11/27

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

5,000

13,400

1393/11/28

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 12تاA3- 25

4,016

14,300

1393/11/28

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 12تاA3- 25

2,008

14,300

1393/11/29

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد مخلًط

2,008

14,300

1393/11/29

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 12تاA3- 25

2,002

14,300

1393/12/04

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد مخلًط

2,530

14,300

1393/12/04

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

10,000

13,890

1393/12/06

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

شمش فًالدی 125*125

2,500

13,900

1393/12/09

1393/12/29

تختال C

30,000

13,800

1393/11/29

1393/12/29

تختال C

19,500

13,800

1393/12/04

1393/12/29

تختال C

39,400

14,500

1393/11/26

1393/12/29

فًالد خًزستان

تختال C

12,000

14,500

1393/12/06

1394/01/31

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

22,000

13,250

1393/12/05

1394/01/31

فًالد خًزستان

تختال C

5,000

14,500

1393/12/10

1394/01/31

فًالد َرمسگان جىًب

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 16

1,200

16,700

1393/11/14

1393/12/29

فًالد َرمسگان جىًب

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد مخلًط

2,266

14,950

1393/11/18

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14تا 18

3,470

16,550

1393/11/19

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 25تاA3-14

30,000

15,580

1393/11/19

1394/01/31

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

13,000

13,900

1393/11/21

1393/11/28

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه مخلًط

6,094

17,080

1393/11/25

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد  12تا A3 - 25

2,008

14,300

1393/11/26

1393/12/03

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد مخلًط

4,400

15,000

1393/11/27

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

5,000

13,400

1393/11/28

1393/12/29

