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در نشست خبری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اعالم شد:

سخن اول

لزوم تقویت حرکت های تشکلی در
دوران رکود
بهادر احرامیان

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و
مدیرعامل فوالد یزد
"نوبت اول برگزاری مجمع عمومی ساالنه انجمن فوالد در سال   94به
دلیل عدم رسیدن حضار به حد نصاب برگزار نشد" .این خبر شاید در
نگاه اول جزو وقایع نه چندان غیر عادی در تشکل های صنفی به نظر
بیاید اما به اعتقاد بنده با توجه به شرایط خطیری که در آن قرار داریم
مشــارکت بیش از پیش کلیه اعضا انجمن در تصمیم گیری ها ،ارائه
پیشنهادات ،راهنمایی ها و نقد عملکرد انجمن و هیئت مدیره نیازی
اساســی می باشــد .اینجانب از زمان تولد انجمن در ابتدای دهه 80
شاهد فراز و نشیبب های متعدد در فعالیت این تشکل صنفی بوده ام.
با وجود تمام این وقایع به لطف خدا انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
امروزه یکی از تشــکل های صنفی شاخص در سطح کشور و الگویی
برای سایر تشکل ها می باشد .اهمیت صنعت فوالد و نیز مشارکت و
حضــور کلیه اعضا اعم دولتی و خصوصی و عمومی یکی از مهمترین
عوامل دستیابی به این جایگاه بوده است.
اگرچه اشتیاق پایین اعضا به مشارکت در فعالیت های تشکلی و صنفی
را می توان ناشی از شرایط رکود فعالیت دانست باید به این نکته توجه
داشت که هر فعالیت اقتصادی سیکل های رونق و رکود دارد و در واقع
در شــرایط چالشی و رکود است که می بایست توجهی دو چندان به
حفظ و پشتیبانی از کسب و کار نشان داد چراکه در این شرایط بقا و
حیات برخی بنگاه ها در معرض خطر قرار می گیرد.
رکود فعلی حاکم بر بازار فوالد از نظر عمق و طول زمان از آغاز دهه 80
بی سابقه می باشد .البته باید در نظر داشت که ظرفیت سازی عظیمی
که در سال های اخیر مخصوصا توسط بخش خصوصی ایجاد گردیده
اســت نقش مهمی در تغییر موازنه عرضه و تقاضا داشته و می توان
به نوعی گفت که ما برای اولین بار در تاریخ کشــورمان شاهد پیشی
گرفتن ظرفیت عرضه فوالد تولید داخل بر تقاضا هستیم.
این اتفاق طالیه دار شرایطی می باشد که هیچ کدام از فعالین صنعت
فوالد کشــور تا به حال تجربه آن را نداشته اند .رونق ناشی از گسیل
درآمدهای نفتی در ســال های گذشته شرایطی را به وجود آورده بود
که هیچ فعال بازار فوالد اعم از تولید کننده و بازرگان نگرانی عمده از
بابت فروش محصوالت خود نداشته اند اما امروز می بایست برای اولین
بار برای گرفتن سهم بازار جنگید !
شاید در نگاه اول این شرایط جدید ناآشنا گذرا و مقطعی جلوه نماید
اما با نگاهی به وضعیت صنعت فوالد در ســایر کشورهای جهان می
بینیم که مازاد ظرفیت در بخش فوالد وضعیتی کم و بیش غالب در
بیشتر کشورهای نیمه توسعه یافته و توسعه یافته می باشد و فعالین
عرصه فوالد می بایست با این واقعیت کنار بیایند که از این پس این
شرایط   -مازاد ظرفیت عرضه بر تقاضا -کمتر یا بیشتر بر فعالیت ما
حکم فرما خواهد بود .بــا در نظر گرفتن موارد باال به اعتقاد بنده در
چنین شرایطی انجمن برای موفقیت در انجام وظایف ذاتی خود نیازی
مضاعف به حضور و پشتیبانی و حمایت کلیه اعضا دارد تا به عنوان یک
تشکل فراگیر و قوی در پیگیری منافع اعضا همچنان قدرت چانهزنی
خود را حفظ نماید.

درخواست تعرفههای پلکانی برای فوالد
پیمان مرادی

نشســت خبری انجمن تولیدکنندگان فوالد با حضور تولیدکنندگان محصوالت تخت فوالدی روز هفتم تیرماه در
محل انجمن برگزار شد .در این نشست مدیران و نمایندگان کارخانجات تولیدکننده ورق ،ضمن ارائه پیشنهادات و
راهکارهایی برای خروج از رکود و بهبود اوضاع فوالد به سئواالت خبرنگاران نیز جواب دادند.
گزارش کامل این نشست به همراه صحبتها و نقطه نظرهای حاضران این جلسه از نظرتان خواهد گذشت.
پیشنهادات جدید انجمن به دولت ارائه شده است

دبیر انجمن فوالد از ارائه پیشنهاد جدید تعرفهای تولیدکنندگان به وزیر صنعت،
معدن و تجارت خبرداد و گفت :پیشــنهاد ما این اســت که تعرفه محصوالت
فوالدی پلکانی شود.
سیدرسول خلیفهســلطانی در این نشست از پیشنهاد تغییر در تعرفه واردات
محصوالت فوالدی خبر داد و گفت :براســاس پیشنهاد جدیدی که به وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ارائه شــده است ،تعرفه ورقهای فوالدی باید پلکانی
شــود ،چراکه هم اکنون واردات محصوالت نهایی فوالدی کمتر از قیمت مواد
اولیه تولیدکنندگان داخلی شده است و الزم است همچون سایر کشورها باید
دیوار تعرفهای پیش روی واردکنندگان ورقهای فوالدی قرار دهیم.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد افزود :بر این اساس پایه تعرفهای از شمش و
اســلب فوالدی با  20درصد آغاز شده و پیشنهاد شده که برای ورق گرم یک
پله یعنی  5درصد بیشتر از اسلب ،ورق سرد و اسید شویی شده  ۵درصد باالتر
از ورق گرم ،ورق پوششدار اعم از گالوانیزه و قلع اندود   ۵درصد باالتر از ورق

سرد و ورق رنگی  ۵درصد باالتر از ورق پوششدار در نظر گرفته شود .این در
حالی است که هم اکنون تعرفه واردات ورق سرد و پوشش دار و رنگی کمتر از
ورق گرم دیده شده است .خلیفه سلطانی خاطر نشان کرد :بر این اساس ،تعرفه
ورق سرد  ۳۰درصد ،ورق پوششدار  ۳۵درصد و ورق رنگی  ۴۰درصد به وزیر
صنعت پیشنهاد داده شده است .همچنین برای بیلت  20درصد ،مقاطع طویل
 30درصد و مفتولهای صنعتی  40درصد تعرفه درخواست شده است.
به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد در برخی ردیف های تعرفهای ،فضایی
تحت عنوان سایر وجود دارد که با یک استثنای نابجا راه برای دور زدن تعرفه
باز میشود ،بنابراین پیشنهاد انجمن این بود که بند سایر نیز عددهایی مشابه با
عددهای اصلی داشته باشد.
خلیفه سلطان از ارائه پیشنهاد دیگری به وزارت صنعت ،معدن و تجارت خبر
داد که بر مبنای آن ،تناســب قیمت بین داد و ستدی که در زنجیره فوالد از
کنسانتره و گندله تا آهن اسفنجی و محصول نهایی صورت می گیرد ،به وجود
آید و تحت نظارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار گیرد اما باید به این نکته
ادامه در صفحه 2

باشگاه مخاطبان
بهرام سبحانی :برخالف اینکه در استان اصفهان کم آبی را به
صنایعی همچون فوالد مبارکه و ذوب آهن نسبت می دهند ،صنایع در
کم آبی استان نقشی ندارند .زیرا این بخش تنها از ظرفیت یک درصدی
زاینده رود استفاده می کند .به طور کلی هم حدود  2/5درصد مصرف
آب کشور توسط صنایع مصرف می شود.
نادر خطیبی - :دو قانون وارن بافت:
اول پول سهامدارانتان را نسوزانيد.
دوم قانون اول را فراموش نکنيد!
محمد راسخ :سالم دوستان براي اولين بار در كشوركارخانه توليد
قطعات نسوز ويژه ( ) stopper, Ladle shroud, SENمورد نياز
صنايع فوالد كشور به ياري خدا زمستان  ٩٤به بهره داري مي رسد.
وحید یعقوبی :در شرایطی که صنایع ،کارخانه ها و بسیاری از واحدها
تولیدی در شرایط رکود به سر می برند و با کاهش تولید مواجه شدهاند
حاال زنگ خطر جدیدی نیز برای آنها به صدا درآمده است؛ آیا برق
کارخانه ها همچون سالهای گذشته سهمیه بندی و قطع می شود؟

مسـعود محمـد :فـارغ از اثـر رفـع تحریـم بـر فـوالد مهم
زندگـی مردم اسـت تـا آنطور که دوسـت دارنـد زندگی کنند و
لحظـه هـا را آنطور کـه میخواهنـد بگذرانند.
رضـا زائـر حیدری :در مـورد مطلب جناب احرامیـان به نظر من یکی از نقاط پیشـرفت
بـزرگ و البتـه کـم و بیـش ناپیـدای صنعـت فوالد ایران نسـبت به شـرایط سـال های قبل
ایـن اسـت کـه دانـش و آگاهـی مدیـران بیشـتر از قبل شـده اسـت و عمیق تر از گذشـته
فکـر مـی کننـد  ،تصمیمـات ناگهانـی نمی گیرنـد و اهمیتی کـه در بخش دولتی (یا شـبه
دولتـی و) همینطـور در بخـش خصوصـی بـه نظـرات متخصصیـن داده مـی شـود بیش از
گذشـته است
محمود تدین  :خدا رو شكر كه يك نفر پيدا شد مردونه بگه " به علت مشكالت بانكي
موفق به گشايش ال سي نشدم" !!!
شايد اينقدر همه فوالدي ها صورتشون رو با سيلي سرخ نگه داشتند كه كسي باور نمي كنه
اصال مشكلي هست!!

و
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نابرابر و سخت خواهد بود.

خبر داخلی
کتاب اطلس ملی فوالد
ایران منتشر شد

چــاپ کتاب اطلس ملی فــوالد ایران به همت
انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایــران به پایان
رسید و روانه بازار کتاب شد .به گزارش چیالن،
اطالعــات واحدهای فوالدی بر اســاس فرآیند
تولید (کوره بلند ،گندله سازی ،احیا ،کوره قوس،
القایی ،نورد میلگرد ،مقاطع ،و )...دســته بندی
شده و در این کتاب آورده شده  است .طبق این
خبــر ،در کتاب اطلس وضعیت واحدها فوالدی و طرح های در حال احداث
به تفکیک هر استان نیز مشخص شده است و طراحی و چاپ نقشه و کتاب
اطلس توسط گیتا شناسی انجام شده که بزرگترین موسسه جغرافیایی و چاپ
نقشه در کشور است .اطالعات بیشتر در این خصوص را در شماره بعدی بولتن
خبری «اخبار فوالد» مطالعه بفرمایید.

نابرابر شدن شرایط رقابت
فوالدسازان ایرانی با رقبای
خارجی

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،دکتر بهرام سبحانی
در همایش بهره وری فوالد مبارکه اظهار داشت :در سه دهه اخیر ،بازار جهانی
فوالد هرازگاهی تحت تاثیر عوامل بازار و نوسان قیمت مواد اولیه و انرژی دچار
بحران شده که این امر به صورت سینوسی در حال تکرار است .رئیس هیئت
مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد افزود :در شرایط فعلی نیز برخی شرکتها
رو به ورشکستگی و تعطیلی خواهند رفت .اما شرکتهای تولیدکنندهای که
بتوانند تولید رقابتی و بهرهوری باال داشته باشند ،توانایی رقابت با شرکتهای
برجســته را دارند .رئیس فوالد مبارکه با مقایســه هزینههای تولید فوالد در
سالهای  90تا  94در فوالدسازیهای دنیا و ایران گفت :قیمت سنگآهن در
بازارهای جهانی از  168دالر بر تن به  47دالر در سال  94رسیده؛ درحالیکه
در ایران قیمت ســنگآهن در مدت مشابه از کیلویی  780ریال به دو هزار و
 400ریال رسیده است .وی با بیان اینکه بیشتر هزینههای تولید فوالد به قیمت
سنگآهن و انرژی مربوط میشود ،تصریح کرد :وقتی رقبای ما با کاهش قیمت
مواد اولیه و انرژی و ما با افزایش این دو مولفه مواجه باشیم ،شرایط رقابت بسیار
ادامه از صفحه 1

توجه داشت که فوالدسازان در شرایط بحرانی قرار دارند و  ۳۰درصد باالتر از
قیمتی که باید باشد ،آهن اسفنجی را خریداری میکنند.

باید دیوار تعرفه را بلندتر کرد

همچنین در این نشست ،محمود اکبری معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه
نیز گفت :بحران در فوالدســازی ها شروع شــده و ادامه دارد ،ضمن اینکه
شــاخصه بحران فعلی این است که تداوم یافته و این امر تولیدکنندگان را با
مشکل مواجه ساخته است .از سوی دیگر ،اختالف زیادی بین بازار داخلی و
بازار جهانی وجود دارد و صنعتگران با ظرفیت پایین مشغول به کار هستند.
اکبری ادامه داد :اگر وضعیت به این روال پیش رود ،سرمایه گذاران متضرر می
شوند و دولت باید به صورت جدی تر با فوالدسازان همراهی کند .در شرایط
فعلی هم به نظر می رســد که تعرفه فعلی کافی نیست و باید دیوار تعرفه را
بلندتر کرد .این در حالی اســت که چینی ها به شدت به دنبال صادرات به
بازارهای جهانی هســتند و دامپینگ می کنند؛ بنابراین باید هرچه سریعتر
برای تعرفه فکری کرد.

یک اقدام عجیب

همچنین ایزدپناه ،عضو هیئت مدیره شرکت صنایع هفت الماس نیز گفت :در

عکس نوشت

تولید  216هزار تن آهن
اسفنجی در سال 94

مدیرعامل فوالد غدیر ایرانیان در خصوص میزان
تولید و فروش آهن اسفنجی در سه ماهه ابتدای
سال  ،94اظهار داشــت :طی سه ماهه ابتدای
سال  94میزان تولید آهن اسفنجی به  216هزار و  500تن رسید و این در
حالی است که تولید  200هزار تن آهن اسفنجی برای فصل بهار پیش بینی
شده بود که میزان تولیدات بیش از برنامه پیش بینی شده تحقق یافت .اسداله
فرشاد با بیان اینکه میزان فروش آهن اسفنجی کمتر از تولیدات بوده است
گفت :فروش سه ماهه  205هزار تن بوده که کلیه فروش در داخل کشور انجام
شده و صادراتی نداشته ایم.

صادرات سنگآهن از نصف
کمتر شد

رکود بازار جهانی ،کاهش تقاضا ،کاهش قیمت
سنگ آهن و فوالد و سیاستهای حمایتی چین
در واردات و صادرات ،زمینه کاهش  58درصدی
صادرات سنگ آهن ایران را فراهم کرده است .آخرین آمار گمرک از صادرات
سنگ آهن نشان میدهد که در دو ماهه نخست امسال صادرات سنگ آهن
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت  58درصدی را تجربه کرده و به یک
میلیون و  210هزار تن رسیده است.

برنامه صادرات 130هزار تنی
محصوالت فوالد خراسان

بــه گزارش بولتن اخبار فــوالد به نقل از روابط
عمومی این شرکت ،مدیر بازاریابی و فروش فوالد
خراسان اظهار داشت :با توجه به سیاست های
مجتمع فوالد خراسان در راستای افزایش صادرات به عنوان تنها راه برون رفت
از رکود حاکم بر بازار صادرات 130 ،هزار تن محصوالت مجتمع فوالد خراسان
به کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفت .بختیاری افزود :موفقیت فوالد
خراســان در اخذ گواهی  ،Gostبه عنوان یکی از معتبرترین گواهی نامه ها
جهت محصوالت صادراتی ضمن تسهیل فرایندهای بازرگانی می تواند سهم

وضعیت فعلی فوالد در ایران ،قیمت محصول نهایی وارداتی به کشور ،بسیار
پایین تر از قیمت مواد اولیه تمام می شود و بنابراین باید تعرفه را باال برد تا
قدرت رقابت برای تولیدکنندگان از بین نرود .وی همچنین از اقدام عجیب
وزارت صنعــت در تعیین تعرفه ها انتقاد کرد و افزود :هم اکنون تعرفه ورق
گرم  15درصد و تعرفه ورق سرد و گالوانیزه و قلع اندود یعنی محصول تولید
شده با استفاده از ورق گرم  10درصد است! ایزد پناه تصریح کرد 3:ماه است
که در حال پیگیری برای اصالح این اقدام شــگفت آور و استقرار نظام تعرفه
ای پلکانی هســتیم اما متاســفانه به نتیجه ای نرسیده ایم .در همین حال،
شهرستانی ،عضو دیگر انجمن تولیدکنندگان فوالد اظهارداشت :گفت :انجمن
فوالد خواستار این است که با تعرفههای پلکانی جلوی واردات بی رویه گرفته
شود ،درخواستهایی هم داده شد اما وزارت صنعت قبول نکرده است .رئیس
هیئت مدیره شرکت کالچ خاطر نشان کرد :باید به تولیدکنندگان اطمینان
داد که ادامه راه با تعرفه های باالیی که پیش روی واردات قرار داده می شود،
امکان پذیر اســت و آنها مورد حمایت دولت هستند .رسول عرفانیان رئیس
هیئت مدیره فوالد غرب آســیا هم گفت :از خردادماه سال قبل با وضعیتی
که در دنیا در صنعت فوالد به وجود آمد و کاهش ارزش ریالی روبل و یورو و
دامپینگ چینی ها ،شرایط بسیار سخت شده است و به تبع آن ،باید اقدامات

بیشتری از بازار کشورهای همسایه را به مجتمع
فوالد خراسان اختصاص دهد.

رئیس اتحادیه آهنفروشان:

توافق اخیر مالیاتی با
وضعیت بازار هماهنگی
ندارد

محمـد آزاد تصریـح کـرد :توافـق بـا معـاون وزیـر اقتصـاد بـه هیـچ وجه با
وضعیـت بـازار هماهنگـی نـدارد و همچنـان اقتصـاد در حـال رکود اسـت.
وی اظهـار داشـت3  :الـی  4رسـته از صنـف آهنفـروش مشـمول بنـد ج
میشـوند که شـامل (فروشـندگان آهن قراضه ،برش کارها ،پخش اکسیژن
و فلـزات غیـر آهنی) اسـت کـه باید با ارائـه اظهارنامـه مالیـات بپردازند اما
هنـوز ما از ایـن توافق راضی نیسـتیم.

بانک تخصصی صنعت تا
 2سال آینده راهاندازی
میشود

فـوالد نیـوز :معـاون سـازمان صنایـع کوچـک
و شـهرکهای صنعتـی از راهانـدازی بانـک
تخصصـی بخـش صنعت ( )SMEتا دو سـال آینـده خبـر داد و گفت :این
بانـک بسـیاری از مشـکالت صنعتگـران را حـل خواهـد کـرد.

افزایش واردات ورق به
کشور

طبـق آمارهـای اسـتخراج شـده از گمـرک
درخصـوص واردات محصـوالت تخـت فوالدی
به کشـور ،سـال  93در مقایسـه بـا  92واردات
محصـوالت گـرم بـا  29درصـد رشـد مواجـه
شـده اسـت .در همیـن حـال واردات محصـوالت سـرد نیز افزایـش معنادار
 144درصـدی را تجربه کرده و ورقهای گالوانیزه ،رنگی و سـایر محصوالت
تخـت بـه ترتیـب بـا رشـد  48 ،55و  82درصـدی واردات به کشـور روبهرو
شـدهاند.

پیشگیرانه ای انجام دهیم تا تولیدکنندگان ضرر نکنند .البته پیشنهاد ما این
بود که اختصاص ارز مبادله ای به فوالد کامال حذف شود و گام وزارت صنعت
برای حذف ارز مبادله ای یک گام به جا بوده اســت اما متاســفانه بعد از ۷۲
ساعت با فشاری که از سوی برخی وارد شد ،این موضوع لغو شد و ارز مبادله
ای دوباره به فوالد برگشت .محمود تدین ،مدیر عامل شرکت فوالد توان آور
آسیا هم با اشاره به اینکه متاسفانه وزارت صنعت مصلحت کوتاه مدت یعنی
حفظ صنایع کوچک را در شــرایط کنونی مورد توجه قرار داده است ،گفت:
وزارت صنعت نگران اســت که با افزایش تعرفه واردات فوالد این دســته از
صنایع دچار مشکل می شوند اما باید بگویم اگر صنایع مادر و بزرگ کشور از
دست بروند بازیابی آنها بسیار دشوار خواهد بود .مسعود محمد ،مدیر بازرگانی
مجتمع فوالد ویان هم با اشــاره به قیمت باالی آهن اسفنجی اظهار داشت:
متاسفانه در حال حاضر تولیدکنندگان آهن اسفنجی قیمت های باالیی برای
فروش دارند و اخیرا هم اعالم ضرر کردند اما باید بگویم که سود آنها کاهش
یافته نه اینکه ضرر کرده باشند .وی با اشاره به لزوم ابالغ سریعتر نسبت های
قیمتی توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد :باید تعادل قیمتی
در زنجیره تولید فوالد از ســنگ آهن تا محصول نهایی و نورد ایجاد شود به
نحوی این تعادل قیمتی از سوی وزارت صنعت اجبار شود.

«اخبار فوالد» در نگاه اعضای انجمن

در حاشیه مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن
شرکت های محترم عضو انجمن می توانند تصاویر جذاب و دیدنی واحد خود را برای انتشار به دفتر نشریه ارسال نمایند.
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خبر خارجی
تازهترین گزارش انجمن جهانی
فوالد نشان میدهد

مدیریت عرضه با کاهش
حجم تولید

انجمن جهانی فوالد ( )WSAدر تازهترین گزارش
خود از روند ماهانه تولید فوالد خام  65کشور عضو این انجمن به بررسی میزان
تولید کشورهای عضو در ماه مه پرداخته است .بر پایه این گزارش در ماه مه میزان
تولید فوالد خام کشورهای عضو انجمن جهانی فوالد  139میلیون تن بوده که
نسبت به ماه مشابه سال  2014افت 2 /1درصدی را نشان میدهد.

کاهش قیمت سنگ آهن به
زیر  50دالر

گزارش های موسسه گلدمن ساچس حاکی از
آن است که به دلیل کاهش هزینه تولید سنگ
آهن در برزیل و اســترالیا و افت حاشیه سود
صنعت فوالد ،قیمت سنگ آهن به زیر  ٥٠دالر
هر تن می رســد .به گزارش بولتن اخبار فوالد ،آمار دو شــرکت کشتیرانی
بزرگ دنیا نشان می دهد نیمه نخست ماه ژوئن حمل سنگ آهن در مقایسه
با میانگین  ٥ماه نخست ســال جاری  ١٠درصد رشد داشته است .گلدمن
ساچس بر این باور است که این روند صعودی ادامه خواهد داشت و موجودی
سنگ آهن را در بنادر چین باال می برد در نتیجه قیمت پایین تر خواهد آمد.
از این رو پیش بینی شده قیمت سنگ آهن در سه ماهه سوم و چهارم سال
جاری به ترتیب  ٤٩و  ٤٨دالر هر تن باشد.

چشمانداز ادغامها در صنعت
فوالد چین

صنعت فوالد چین به دلیل کاهش تقاضا و سود
آماده خیزش به سمت ادغام است که دولتمردان
چینی را بر این واداشته که هرچه زودتر شرکت
های کارآمدتر و برتری را ایجاد کنند.
به گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از ماین نیوز ،توان مالی فوالدسازان چینی
به دلیل رکود رشد اقتصاد که از میزان تقاضا برای فوالد پس از چندین دهه
کاســته است ،رو به وخامت گذاشته است .همچنین فوالدسازان جهانی در
مقابل صادرات محصوالت فوالدی چین جبهه گرفته اند چون عرضه مازاد
فوالدسازان چینی به خارج روانه می شود .تولیدفوالد در چین  1.6درصد در
 5ماه نخست امسال کاهش یافت حال آنکه فروش یا صادرات آن  28درصد

افزایش داشت .انتظار می رود که اواخر این ماه دولت چین طرح جدید ادغام
در صنعت فوالد را منتشــر کند که بر اساس آن  10فوالدساز بزرگ کنترل
حداقل  60درصد تولید را تا سال  2025در اختیار خواهند گرفت.

افت قیمت قراضه وارداتی
در ترکیه

قیمــت قراضه وارداتی ســنگین کالس  ١و ٢
خلوص  ٨٠-٢٠در ترکیه در آخرین خبرها یک
دالر هر تن افت داشته به  ٢٦٩دالر هر تن سی
اف آر رسیده است.به گزارش بولتن اخبار فوالد
به نقل از فوالد نیوز ،در حالی که هفته قبل در  ٢٧٢دالر هر تن سی اف آر
نیز پیشنهاد می شد .حال قیمت اغلب به  ٢٧٠دالر هر تن سی اف آر رسیده
اســت .قراضه ســی آی اس نیز  ٢٧٤دالر هر تن سی اف آر شنیده شد که
خریــداری ندارد .در این بین برخی معتقدند قیمت قراضه در ترکیه باید به
 ٢٥٠دالر هر تن سی اف آر برسد.

CIS

کاهش قیمت بیلت
سیآیاس

سرخطخبرهایاقتصادی
داخلی













فوالد نیوز :جدیدتریــن قیمت بیلت صادراتی
دریای سیاه  ٢,٥دالر هر تن افت داشته به ٣٥٠
دالر هر تن فوب رسید .به گزارش بولتن اخبار
فوالد به نقل از فوالد نیوز ،برخی از عرضه کننده
ها قیمت های درخواســتی کمتر از  ٣٥٠دالر را قبول نکردند .البته برخی
حاضر بودند در  ٣٤٥دالر هر تن فوب نیز معامله کنند .خریداری در امارات به
دنبال بیلت سی آی اس در  ٣٣٥تا  ٣٤٠دالر هر تن فوب بود .برخی خبرها
نیز حاکی از آن است که اخیرا ترکیه بیلت روسیه را در  ٣٦٥دالر هر تن سی
اف آر معادل  ٣٥٥دالر هر تن فوب خریداری کرده است .البته همه فعاالن
بازار این قیمت را تایید نکردند.

بازار میلگرد امارات در ثبات

کارخانه امارات استیل قیمت های جدید میلگرد
جوالی را اعالم کرده که نسبت به ژوئن تغییر
نداشته است .ظاهرا این کارخانه در ماه آگوست
در صورت نیاز قیمت ها را تغییر خواهد داد.
به گزارش بولتن اخبــار ،قیمت فعلی میلگرد
ترکیه در امارات  ٤٣٥دالر هر تن فوب معادل
 ٤٣٨دالر هر تن ســی اف آر دوبی میباشد .برخی معتقدند قیمت در بازار
داخلی امارات در معامالت بعدی تا  ٥دالر ارزان تر خواهد شد.






مهر :رتبه هشــتم ایران در ارزش تولیدات معدنی در دنیا به ارزش ۱۶۲
میلیارد دالر
وزارت نفت  :برنامه تهاتر نفت و پاالیشگاه
ایسنا :داعش مانع صدور گاز ایران به عراق
فعاالن مسکن :رکود بازار مسکن عمیقتر میشود.
قائممقام وزیر صنعت :دولت اگر نمیتواند كمكــی به صادرات کند،
حداقل بايد موانع را برطرف كند.
بانک مرکزی :تورم تولید  ۱۲درصد شد.
الف :تاسـیس بانک توسـعه زیرسـاخت آسـیا /طیبنیا اساسـنامه بانک
را امضـا کرد.
فارس :درآمد  ۳میلیارد دالری ایرالینهای خارجی در ایران
سـازمان مالیاتـی :میانگیـن مالیـات ابـرازی طالفروشـان  ۹۰۰هـزار
تومان اسـت.
وزارت نیرو :آرامش نسبی در ذخیره سدهای تهران /فعال افت فشار آب
نداریم.
کرباسیان :کشف عسلویه دوم در خراسان رضوی
وزارت صنعت  ۲۵ :معدن متروکه در آستانه احیا
تسنیم  :تخصیص یارانه  ۵۰میلیارد تومانی به صادرات
بانک مرکزی :نرخ تورم خرداد  ۱۵.۶درصد

خارجی












 آر تی تی  :بانک مرکزی سریالنکا ،نرخ بهره بانکی را به پایین ترین میزان
یعنی  ۷.۵۰درصد رساند.
 یورو نیوز :یونان برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی خود ،نظارت بر
سرمایه را اعمال می کند.
 نیوز نو  :شرکت «جنرال الکتریک» ،کارخانه های خود در آمریکا و مکزیک
را به ارزش  ۶میلیارد و  ۹۰۰میلیون دالر به شــرکت فرانســوی «الیمنت
فایننشال» واگذار می کند.
 بلومبرگ  :بانک مرکزی چین نرخ بهره بانکی را به  ۲درصد کاهش داد.
 ترید عربیا  :سرمایه گذاران منطقه خاورمیانه به دنبال سرمایه گذاری در
کاناداهستند.
 ایست ایشا :منطقه «آسیا-اقیانوسیه» در سال جاری میالدی ،عهده دار یک
سوم رشد اقتصاد جهانی است.
 بلومبرگ :شاخص بورس کشورهای اروپایی کاهش یافت و یورو ۱.۳ ،درصد
ارزش خود را از دست داد.
 داو جونز :بحران مالی یونان ،ایتالیا را تهدید نمیکند.
 بلومبرگ  :پیش بینی می شود تا چند سال آینده میلیونها دالر در حوزه
انرژی تجدیدپذیر سرمایه گذاری شود.
 آنادل  :صندوق بین المللی پول از اعطا وام  ۵۰۶میلیون دالری به پاکستان
موافقتکرد.

قيمتهايجهاني

* قیمتهای ذیل مربوط به معامالت نقدی بازار میباشد.
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375-395

ورق گرم

صادراتی چین FOB -شانگهای

345-355

340-345

335-343

ورق گرم

صادراتی ترکیهFOB -

400-410

390-410

390-410

ورق گرم

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

345-355

345-355

345-355

ورق سرد

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

435-445

435-445

435-445

ورق سرد

صادراتی چین FOB -شانگهای

400-405

398-402

395-400

ورق گالوانیزه

وارداتی CFR -خلیج فارس

510-530

510-530

510-530

ورق گالوانیزه

صادراتی چین FOB -شانگهای

470-475

470-475

470-475

میلگرد

وارداتی CFR -خلیج فارس

450-470

450-470

450-470

میلگرد

صادراتی ترکیهFOB -

435-445

432-438

420-425

میلگرد

صادراتی FOB -دریای سیاه

405-410

390-400

390-400

میلگرد

صادراتی چینFOB -

324-329

321-327

308-315

تیرآهن

صادراتی ترکیه FOB -دریای سیاه

480-500

480-500

480-500

مفتول

صادراتی FOB -دریای سیاه

405-410

405-410

405-410

مشخصات

محصول
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قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی

مریم رحیمی

(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
میلگرد ساده میلگرد ساده

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
هفته چهارم خرداد

هفته اول تیر

سایس
0.4

22,500

23,000

0.5

22,000

22,000

0.6

21,500

21,500

0.7

20,900

20,700

0.8

20,800

20,700

0.9

20,800

20,700

1

20,900

20,700

1.25

21,000

20,900

1.5

20,800

20,700

2

20,800

20,700

2.5

20,800

20,700

بازار تهران
در بازار
قیمت ورق سیاه در
سایس
2

هفته چهارم خرداد

هفته اول تیر

15,666

15,900

3
4

5
6

8

10

12

15
20

25

سایز

هفته چهارم خرداد

6.5
8

10
12
14

18,550
18,400

18,400

18,450

18,100

18,375

17,850

22

18,716

18,450

18,625

18,900

28

19,150

19,000

***

18,450

هفته اول تیر
16,150
15,220
***
14,620
15,200
14,620
19,000
15,100

16,350

19,300
15,180
میلگرد آجدار میلگرد آجدار
15,180خرداد
هفته چهارم

15,050تیر
هفته اول
15,220
15,100
14,620
14,950
14,620
15,000
15,100

14,700
15,100
15,150

15,180
15,180

15,070
15,050

15,200

15,200
15,100

15,100

14,950

15,100

15,000

15,180

15,070

14,700

14,600

15,200

15,200

14,700
15,180

32
20

25
30

32

نبشی

15,300
هفته اول تیر
15,300
15,400
15,300
15,300
15,600
15,300
16,000
15,300
16,000
15,600
22,500
16,000

26,000

26,000
هفته چهارم خرداد

16,400

ناودانی

15,500خرداد
هفته چهارم
15,750
16,400

12
8
14
10

15,400

16,000

ناودانی 16,400

8
سایس
10
6

هفته اول تیر

22,500
هفته اول تیر

ناودانی

6

14,600
15,050

16,400

15,500
هفته چهارم خرداد
15,750
16,400
15,500
15,500
16,750
15,750
16,250
15,500
26,000
16,750
26,000
16,250

15
سایس

15,050

14,700
15,100

30
18

12

19,300

15,300
15,200

28
16

3

هفته اول تیر

15,300
18,000
14,700
14,900
14,700
***
15,150

هفته چهارم خرداد

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران

19,000
19,300

هفته چهارم خرداد

18
سایز
8
20
10
22
12
25
14

18,500

14,900

15,200

4
سایس
5
3
6
4
8
5
10
6
12
8
15
10

هفته چهارم خرداد

16

18,166

18,000

***

میلگرد آجدار

14

17,833

16,350

16,150

میلگرد ساده

سایز

17,900

هفته اول تیر

سایس

***
19,300

سایز
6.5
8
8
10
10
12
12
14

18,083

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی
نبشی

15,300تیر
هفته اول
15,300
16,400

15,500
15,500
16,750
15,750

16
12
18
14

15,300
15,300
16,700
15,300

16,250
15,500
26,000
16,750

20
16
22
18
20

22

16,200
15,300
26,000
16,700

26,000
16,250
26,000

26,000
16,200
26,000
26,000

26,000

26,000

26,000

26,000

تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

روند تغییرات هفتگی قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

30000

25000

20000

ریال/کیلوگرم
15000

10000

5000

ناودانی

بورس کاال

تولیدکننده

نام کاال

حجم معامله (تن)

نبشی

قیمت پایانی (ریال)

میلگرد آجدار

تاریخمعامله

میلگرد ساده

تاریخ تحویل

ورق سیاه

تولیدکننده

ورق روغنی

نام کاال

حجم معامله (تن)

قیمت پایانی (ریال)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

6,368

16,200

1394/04/01

1394/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

1,406

29,150

1394/04/08

1394/06/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

12,025

16,350

1394/04/01

1394/05/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد 12تاA3-32

2,000

14,300

1394/04/02

1394/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

800

19,800

1394/04/01

1394/06/29

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

926

14,400

1394/04/02

1394/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

22,257

19,800

1394/04/01

1394/06/29

ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن مخلوط

110

15,000

1394/04/02

1394/04/07

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

785

21,952

1394/04/01

1394/06/29

ذوب آهن اصفهان

میلگرد 16-A3

77

14,500

1394/04/03

1394/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

450

29,150

1394/04/01

1394/06/29

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد 12تاA3-16

110

14,500

1394/04/03

1394/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

955

29,150

1394/04/01

1394/06/29

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

4,780

14,350

1394/04/03

1394/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

20,094

16,200

1394/04/08

1394/05/31

ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن  16و 20

4,100

18,500

1394/04/03

1394/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

7,980

16,350

1394/04/08

1394/05/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

110

14,500

1394/04/07

1394/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

17,249

19,800

1394/04/08

1394/06/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

110

14,500

1394/04/07

1394/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

1,557

21,952

1394/04/08

1394/06/31

مجتمع فوالد خراسان

سبد میلگرد 28تاA3-14

110

13,700

1394/04/08

1394/04/13

