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سخن اول
نقش دولت در خروج بازار فوالد از رکود

برنامهحمایتازصنایعفوالدی
در سه سطح مالی ،حمایتی و تغییر قوانین

سید رضا شهرستانی

سمیه کرکوند

رئیس هیئت مدیره شرکت کالچ
اقتصاد ایران طی ســال های  1391و  1392دچار پدیده رکود تورمی شد
و رکود این پدیده نسبت به تورم آن دارای پیچیدگی های بیشتری است.
رکود از تحوالت هر یک از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ناشی
می شــود و در کل بستگی به این دارد  که از تحوالت کدام سمت
بیشــتر اثر می پذیرد .مجموعه مواردی بــرای علل رکود می توان
ذکــر کرد؛ تقاضا زمانی صورت می گیــرد که مصرف کننده برای
پیشــبرد اهداف خود به درآمد احتیاج داشته باشد و سرمایه زمانی
می رود در محصولی می نشیند که ایجاد سود آوری کند .دوم اینکه،
سرمایهگذار چه در زمینه ساخت و ساز و چه صنعت ناامید است و
احساس می کند سود آوری بیشتر در صنایع دیگر است.
همچنین در بررســی دوره های رونق و رکود ،شناسایی و تفکیک
عواملــی که بر "عمق رکود" و "طول دوره رکود" اثر می گذارند از
اهمیت زیادی برخوردار می باشد .بر این اساس معموال در نظریههای
چرخه های تجاری ،نقش  4عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک
مــی کنند؛ اول :عاملی که ضربــه اول را وارد می کند ،دوم :عوامل
انتشــار یا سرایت دهنده ،ســوم :عوامل زمینه ساز و چهارم عوامل
انتقال دهنده در طول زمان.
در اين بين گام هاي مؤثري هرچند دير از سوي دولت می تواند برداشته این
است .از جمله؛  -1موانع صادرات فوالد و محصوالت فوالدي برداشته شود.
 -2آزادسازي صادرات فوالد مقطعی نباشد و مادام العمر این صادرات برای
خریدارانی که خواهان این محصوالت هستند پایدار باقی بماند.
با اين حال بدون شک در اين بين توجه به چند فاکتور ضرورت دارد؛
افزايش و بهبود کيفيت ،تنوع محصول و در ادامه کنترل هزينهها.
این نکته الزم به ذکر است که همچنان برخی سازوکارهای باقیمانده
از دوره های قبل به عنوان مانعی جدی بر سر راه خروج از رکود قرار
دارند و پیشنهاد می شــود ،دولت برای برون رفت از رکود در سال
 1393به این موارد توجه کند؛
 .1تحریم؛ محدودیت مبادالت مالی و تجاری با خارج
 .2تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت
 .3تنگناهای مالی؛ مشکل تامین منابع مالی برای تولید
 .4کاهش سرمایه گذاری
 .5وجود عدم قطعیت های اقتصادی و سیاسی
با اتخــاذ رویکری واقــع بینانه ،بــه نظر می رســد بخش عمده
محدودیتهای موجود در مبادالت مالی و تجاری که در نتیجه تحریم
بوجود آمده ،در ســال  1393همچنان پابرجا باشد .لذا درآمدهای
ارزی در دسترس اقتصاد کشور در سال  1393با میزان مطلوب آن
فاصله خواهد داشــت .بر این هر برنامه ای برای خروج از رکود الزم
است با فرض تداوم وضعیت فعلی در زمینه تحریم ها طراحی شود.
در این میان ،تجهیز منابع مالی می تواند نقطه شروعی بر ایجاد سازوکارهای
خروج از رکود باشــد .اما باید توجه داشت رفتار بروز رکود و رفتار خروج از
رکود لزوما متقارن نیست .لذا نمی توان دنباله وقایع و سازوکارهای ایجاد
رکود را معکوس کرد تا به راهکار خروج از رکود رسید .بنابراین الزم است در
چارچوب طرح شده و با توجه به ظرفیت های اقتصادی موجود ،جهتگیری
خروج از رکود را تعیین کرد.

دولت اعالم کرده است که وعده خروج از رکود در نیمه دوم سال محقق میشود
و برنامههای جدید حمایت از صنایع در سه سطح مالی ،حمایتی و تغییر قوانین
مورد بررسی قرار گرفته است.
بنا بر اعالم بانک مرکزی ،رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال  91منفی
 6.3درصد بوده که در نیمه اول ســال  92به منفی  3.1درصد ،رشــد هزینه
ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز از منفی  6درصد در نیمه اول ســال  91به
منفی  2.7درصد در نیمه اول سال  92رسیده است و  این آمارها نشان میدهد
همچنان میزان تقاضا در بازار کم است و بخش تولید در رکود به سر میبرد.
به گزارش اخبار فوالد  ،رکود در بخش تولید در حالی است که مقامات دولتی
در پی تدوین بسته های حمایتی برای خروج تولید از رکود هستند ،بستههایی
که در سایر کشورهای صنعتی نیز به منظور حمایت از صنایع در دورههای زمانی
متفاوت تدوین میشــود ،اما تفاوت در نوع حمایتها منجر به فاصله معنادار
تولید در ایران با سایر کشورهای صنعتی شده است .طبق این گزارش ،جزئیات
برنامههای جدید حمایتی دولت از صنایع مورد بررســی قرار گرفته که در سه
سطح مالی ،حمایتی و تغییر قوانین تقسیمبندی شده است.

جزئیات بسته حمایت از صنایع

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اعالم تدوین بسته حمایتی دولت برای
خروج صنایع از رکود اظهار داشــته اســت :در این بســته حمایتی ،مجموعه
راهکارهای مالی ،حمایتی و قوانین به صورتی در نظر گرفته شــده اســت که
تحریک تقاضا و عرضه صورت گیرد ،اما تمرکز وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در تحریک تقاضا ،بر بازارهای صادراتی و رونق صادرات کاال است.
حسین ابویی مهریزی در ادامه افزود :معاونت برنامهریزی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت با همکاری تمامی معاونت ها و دستگاههای مرتبط دولتی ،بنا را بر این
گذاشته است که بتواند فضایی فراهم کند تا تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی
در یک فضای قابل اعتماد ،بتوانند ،رشد مناسبی برای اقتصاد کشور فراهم آورند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشت :در این میان اقدامات متنوعی
شامل تدوین برنامه عملیاتی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی،
تهیــه پیش نویس الیحه حمایت از تولید و ارائه آن به دولت و تدوین بســته
حمایتی دولت از تولید برای خروج از رکود انجام دادهایم و از تمامی صاحبنظران
و نمایندگان مجلس برای خروج از فضای رکودی نظرخواهی شده است.
وی تصریح کرد :ممکن است برای تســریع در امور صنعت ،تصویب برخی از
قوانین ضروری باشــد ،اما این تدوین و تصویب ،به طور قطع به نحوی صورت
خواهد گرفت که تعدد و تزاحم قوانین صورت نگیرد .ابویی مهریزی درخصوص
جزئیات بسته حمایتی دولت برای خروج واحدهای تولیدی از رکود ،اظهار کرد:
اکنون تمامی کارشناسان ،علل رکود را میدانند و برای خروج از آن ،راهکارهای
متفاوتی ارائه میدهند ،بر این اساس کار تدوین بسته خروج از رکود تولید نهایی
شده و ظرف روزهای آتی ،این بسته برای تصویب و تایید نهایی به دولت ارائه
خواهد شد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر اینکه نشانههای خروج از رکود
تورمی در حال نمایان شــدن است ،گفت :معدل آمار و ارقام در تعدد پروانهها
و افزایش تولید برخی از کاالهای تولیدی ،نشــانگر این است که فرآیند و روند
خروج از رکود شروع شده است؛ چراکه هرگاه افزایش تولید صورت گیرد ،یعنی
برای تقاضا نیز فکری شده است.
ابویی مهریزی ادامه داد :در این بسته حمایتی ،راهکارها به نحوی اندیشیده شده

است که تحریک تقاضا و عرضه صورت گیرد ،چراکه تا زمانی که طرف عرضه
تامین نشده باشد ،تقاضاها بدون پاسخ میماند و حتی اگر مشکالت تامین نیز
برطرف شود ،تقاضا پاسخ داده میشود ،بنابراین باید برای خروج از رکود تورمی،
دو راهکار افزایش عرضه و تحریک تقاضا را صورت داد.

چگونگی حمایت از صنایع در سایر کشورها

اقدامات حمایتی دولت برای خروج از رکود در بخش تولید در حالی اســت که
سایر کشورها نیز به منظور کاهش هزینهها و پوشش ریسک بخشهای تولیدی
خود اقدامات حمایتی مختلفی را در دستور کار قرار میدهند.
بر اســاس گزارشی که از سوی کمیسیون اقتصاد کالن اتاق ایران منتشر شده
نحوه ارائه مشوقهای ســرمایهگذاری در کشور آلمان و بستههای حمایتی از
تولید در این کشور بررسی شده است .همچنین در آلمان شرکتها به سه دسته
شرکتهای بزرگ ،متوسط و کوچک مقیاس طبقهبندی شده اند که برای هر
کدام نیز کمکهای جداگانهای در نظر گرفته میشــود .به طور مثال در سال
 2005میالدی در بخش شرقی آلمان شرکتهای بزرگ مقیاس میتوانستند
تا  35درصد کمکهای بالعوض دریافت کنند و در بخش غربی آلمان نیز این
میزان تا  18درصد کمک بالعوض بود.

پیشنهاد تولیدکنندگان فوالد برای خروج از ركود

اسداهلل فرشاد ،مدیر عامل شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در این خصوص با
بیان این که تداوم واردات براي پاسخ گويي به تقاضاي داخل باعث عدم کشف
قيمت مناســب براي توليدات داخل مي شود و توليد كنندگان داخلي قدرت
رقابت پذيري خود را از دست مي دهند به خبرنگار چیالن گفت :وابسته بودن به
واردات فوالد باعث مي شود در شرايط خروج از ركود بازار و حاکم شدن رونق،
مبالغ بسيار بااليي ارز ساالنه از كشور خارج شود در صورتي كه با مديريت اين
روند مي توان از اين امر جلوگيري کرد.
وی در مورد راهكارهاي رونق بازار فوالد تاکید کرد :اميد به از سرگيري فعاليتها
و ساخت و سازهاي عمراني ،تكميل پروژه هاي نيمه تمام در صنايع نفت و گاز و
پتروشيمي و صنايع آهن و فوالد ،اميد به رونق در ساخت ماشين آالت صنعتي
و محصوالت فلزي و ساخت لوازم خانگي مورد نياز جامعه ،صرف نظر از ركود
اخير در نگرش بلند مدت پيش بيني مي شود.
مدیر عامل شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در ادامه گفت :ايران قطب توليد
فوالد خاورميانه است و موقعيت جغرافيايي ايران در منطقه خاورميانه براي ما
مزيت و فرصت محسوب مي شود .كشورهاي عراق و افغانستان براي بازسازي
و عمران نيز مي توانند بازار مناسبي براي محصوالت فوالد ايران در سال هاي
آينده به شمار آيند ،فلذا:
1 .1بهره مندي و استفاده از مزيت هاي نسبي در داخلي كشور و منطقه
2 .2ثبات در استراتژي هاي توسعه صنايع كشور
3 .3فراهم نمودن بســترهاي الزم براي جلب سرمايه گذاري در صنايع
مادر و سنگين
4 .4بهبود بهره وري در صنايع فوالد
5 .5افزايش درآمد سرانه
باعــث می گردد تــا ميزان تقاضا و مصرف افزايش يافتــه ،هم چنين با رونق
پروژههاي عمراني و ساخت و ساز و تكميل پروژه هاي صنعتي مي توان اميدوار
شــد كه حركت با شتاب در مسير توسعه صنعتي آغاز گردد .در اين صورت با
ادامه در صفحه 3
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خبر داخلی

مشکل تأمین اعتبار طرح های
فوالدی برطرف شد

برای صادرات فوالد نباید
زمان تعیین کرد

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت :رشد
متوسط تولید فوالد ایران در چهار ماهه نخست
 2014میالدی به بیش از هفت درصد رســید،
درحالی که متوسط رشد جهانی در این بخش دو
تا  2.5درصد گزارش شده است.
سیدرسول خلیفه سلطانی افزود :چنین رشد تولیدی بی سابقه است و باید
برای افزایش فرآوری برنامه ریزی منسجمی صورت گیرد.
وی درباره میزان واردات فوالد به کشــور گفت :میزان واردات در شــرایط
فعلی درحال کاهش اســت و در آینده نزدیک از واردات شــمش فوالدی
بی نیاز خواهیم شــد ،اما به مقداری ورق فوالدی با ضخامت دو میلیمتر
نیاز داریم.
دبیر انجمن تصریح کرد :دولت با احتیاط مجوز صادرات تولیدات فوالدی را
تا پایان سال جاری تعیین کرده ،اما برای این مهم نباید زمانبندی شود .وی
در ادامه افزود :قیمت فوالد صادراتی ایران اعم از ورق و میلگرد مطابق با نرخ
های جهانی و برپایه عرضه وتقاضا صورت می گیرد.

درآمد فوالد مباركه در سال 92

 9700.000.000.000تومان

شرکت فوالد مبارکه در ســال  1392موفق به
کســب درآمدي بالغ بــر  9700ميليارد تومان
ناشي از فروش  5ميليون  740هزار تن محصول
گرديد.
ســود خالص کسب شده در ســال  1392بالغ بر  3088ميليارد تومان مي
باشد .نسبت حاشيه سود خالص شرکت از 28درصد در سال  1391به 32
درصد در سال 1392افزايش يافته همچنين نسبت بازده داراييهاي شرکت
در ســال  1392با افزايش  14درصدي نســبت به سال قبل به  20درصد
رسيده است.
شايان ذکر است کل سود خالص شرکت از محل سود عملياتي حاصل گرديده
که حاکي ازسطح باالي کيفيت سود در فوالد مبارکه ميباشد.
الزم به ذکر است سود خالص تلفيقي مربوط به عملکرد سال  1392نيز مبلغ
 3280ميليارد تومان بوده که ناشــي از عملکرد شرکت هاي فوالد مبارکه،
فوالد هرمزگان جنوب ،امير کبير کاشــان ،صنيع کاوه تهران ،ايريسا و ساير
شرکت هاي گروه مي باشد.
ارزش بازار سهام شرکت در پايان سال  1392بالغ بر  15500ميليارد تومان
بوده است .همچنين ارزش بازار کل سرمايه گذاري هاي شرکت در پايان سال
 1392نيز مبلغ 2723ميليارد تومان بوده است.

وزیــر صنعت معدن و تجارت ،با اشــاره به بروز
برخی مشکالت بانکی در اجرای  7طرح فوالدی،
گفــت :این طرحها تا هفته آینده تعیین تکلیف

میشوند.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از فوالد نیوز ،محمدرضا نعمتزاده ،از نهایی
شــدن وضعیت و اختصاص اعتبارات هفت طرح فوالدی از ســوی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت خبر داد و گفت :در شرایط کنونی  5طرح فوالدی
تأمین اعتبار شده و  2طرح دیگر هم در این هفته گشایش اعتبار خواهد
شد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،بر لزوم حمایت بانکها برای اختصاص اعتبار
برای اجرای هفت طرح فوالدی تأکید کرد و گفت :هماکنون برخی مشکالت
بانکی در این حوزه وجود دارد که امیدوارم در آیندهای نزدیک با کمک بانک
مرکزی این مشکالت مرتفع شود ،اما در کل خوشبختانه طرحها به طور کامل
فعال شده و اجرای آن با برنامه پیش خواهد رفت.

مشکالت بازنشستگان فوالد،
وزیر را به مجلس کشاند

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان این که وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مســئول مســتقیم
بازنشستگان صنعت فوالد کشــور است ،گفت:
دولت ســال گذشته در مصوبه ای ،اشکال های موجود برای پرداخت حقوق
این بازنشستگان را رفع کرد.
به گزارش اخبار فوالد ،محمدرضا نعمت زاده برای پاســخ به ســوال حسن
کامران نماینده مردم اصفهان درباره مشکالت پرداخت حقوق بازنشستگان
صنعت فوالد کشور در جلسه علنی مجلس حضور یافت.
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت در این جلســه تاکید کرد ،پــس از ادغام دو
وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن و تشــکیل وزارتخانه جدید و همچنین
واگذاری فوالد کشور به بخش خصوصی ،صندوق بازنشستگی فوالد کشور به
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی واگذار شد.

آزادسازی صادرات فوالد تا
پایان سال  93مانع تعطیلی
کارخانجات شد

و مانع تعطیلی آنها شد.

اخبار انجمن
حضور انجمن در جلسه بررسی عوارض
صادراتی زنجیره فوالد

با توجه به پیگیری چند ســاله انجمن برای وضع کارشناسی شده عوارض
صادراتی در زنجیره فوالد از ســنگ آهن تا محصول نهایی و به دنبال طرح
این مسئله در شورای اقتصاد ،جلسه ای با حضور آقای دکتر سرقینی ،معاون
امــور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،آقای مهندس
خســروتاج معاون توسعه بازرگانی داخلی این وزارتخانه ،نمایندگان معاونت
برنامه ریزی و نظارت اســتراتژیک ریاســت جمهوری ،رئیس و نایب رئیس
هیئت مدیره انجمن ســنگ آهن ،مدیران و کارشناسان دفتر برنامه ریزی،

تأمین ،توزیع و تنظیم بازار به همراه نایب رئیس و دبیر انجمن برگزار شد.
در جلســه مذکور پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع ،مقرر شــد
پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت مبنی بر وضع عوارض  10درصدی
برای ســنگ آهن 20 ،درصدی برای کنستانتره و گندله و  5درصدی برای
شمش فوالدی جهت تصویب در شورای اقتصاد ارائه گردد.

اعالم نظر انجمن در خصوص بسته جامع
قیمتی زنجیره فوالد

به دنبال جلســات برگزار شده با مدیران و کارشناسان مختلف نهاد ریاست
جمهوری پیرامون ضرورت ایجاد توازن قیمتی در زنجیره فوالد و با توجه به

مطابق رسم هرساله

مراسم افطاری انجمن برگزار شد

ضیافت افطاری انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایــران مطابــق معمول و همزمان با شــب
والدت امــام حســن مجتبــی (ع) در تاریخ
 93/04 /21مصــادف بــا  14رمضان 1435
همجــری قمری با حضور باشــکوه مدیران
کارخانجات تولیدکننده فوالد کشور  ،مقامات
و مسئولین دولتی ،مدیران بانکهای دولتی و
خصوصی  ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی
و تجار و فعاالن بازار آهن و فوالد برگزار شد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن ،فوالد و فلزات
گفت :تصمیم مدبرانه صــادرات آهن و فوالد از
سوی دولت موجب تداوم فعالیت تولیدکنندگان

در این مراســم با شکوه ،میهمانان حاضر در
فضایی معنوی به گفت و شــنود صمیمی با
یکدیگر پرداختند و از اوضاع و احوال بخشهای
مختلف صنعت و بازار فوالد کشور آگاه شدند.
همچنیــن با توجه به حضور معــاون وزیر و
تعدادی از مســئولین وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در این مراســم ،مسائل و مشکالت
تولیدکننــدگان فوالد از نزدیــک و به طور
مستقیم مورد تبادل نظر قرار گرفت.

مخاطبان گرامی می توانند گزارش تصویری مراســم افطاری انجمن را در شــماره
 56نشــریه چیالن و قســمت گالری تصاویر پایگاه اطالع رســانی انجمن به نشــانی
 www.steeliran.orgمالحظه نمایند.

به گزارش اخبار فوالد به نقل از ایرنا ،محمد آزاد اظهار داشــت :عدم اجرای
طرح های عمرانی از سوی دولت و شرایط اقتصادی ویژه کشور سبب تولید
مازاد آهن و فوالد شده بود و بیم آن می رفت که موجب تعطیلی واحدهای
فعال در این بخش و بیکاری نیروی انسانی شود.
وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت دی ماه  1392تصمیم به آزادســازی
صادرات فوالد تا خرداد  93گرفت و در تیرماه امســال نیز در نامه رئیس
هیات عامل ایمیدرو به وزیر ذیربط ،این مجوز تا پایان سال جاری تداوم
یافت.
صادرات فوالد در سه ماهه اول سال جاری برپایه گزارش سازمان ایمیدرو به
 666هزار و  539تن رسید.

 90درصد گردش پولی فوالد
خوزستان در تهران است

نماینده ولــی فقیه در خوزســتان گفت90 :
درصد درآمــد و گردش پولــی صنایع فوالد
خوزســتان در تهران اســت ،در حالی که این
کارخانه در استان واقع شده و در این جا فعالیت میکند.
به گزارش  اخبار فوالد به نقل از خبرگزاری فارس ،آیتاهلل ســيدمحمدعلي
موســویجزایری اظهارکرد :فقط  10درصد از سود و درآمد این کارخانه در
بانکهای استان است.

 140پروانه بهره برداری از
معادن سنگ آهن صادر شده
است

آمارهای منتشر شده نشان می دهد تعداد 140
پروانه بهره برداری از معادن ســنگ آهن کشور
وجود دارد که از مجموع  130پروانه ساالنه چهار
تا پنج میلیون تن صادرات سنگ آهن صورت می گیرد.
طبق این گزارش ،میزان ذخایر احتمالی ســنگ آهن اکتشافی کشور افزون
بر  4.5میلیارد تن اســت که از این رقم بیــش از  27درصد آن در گل گهر
کرمان واقع است.
میزان تولید ســنگ آهن در سال  92به بیش از  33میلیون و  693هزار تن
رســید که در مقایسه با رقم افزون بر  32میلیون و  138هزار تنی سال 91
رشد  4.8درصدی را نشان می دهد.
ایران در ســال  2013پس از کشورهای اســترالیا ،برزیل و آفریقای جنوبی
چهارمین صادرکننده بزرگ ســنگ آهن به چین بود .میزان صادرات سنگ
آهن ایران در ســال گذشته افزون بر  23.5میلیون تن به ارزش بیش از 1.5
میلیارد دالر ذکر شد.

ابالغ نسبت های قیمتی کنستانتره ،گندله و آهن اسفنجی بر مبنای قیمت
شــمش فوالد خوزستان از ســوی آقای دکتر سرقینی معاون امور معادن و
صنایــع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجــارت ،انجمن طی مکاتبه ای به
استعالم مدیر کل حوزه معاون اول ریاست جمهوری پاسخ داد.
در این نامه ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته توســط انجمن برای
برقرای توزان در زنجیره فوالد ،نتایج مطالعات کارشناســی بیش از یکسال
انجمن در قالب جدول نسبت های عادالنه قیمتی زنجیره فوالد ارائه گردید.
شــایان ذکر است در این جدول هزینه های تمام شده هر یک از محصوالت
بخش های مختلف زنجیره فوالد به همراه سود عادالنه هر بخش به نسبت
سرمایه گذاری انجام شده در نظر گرفته شده است.
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خبر خارجی

فروش بیلت قطر استیل پس
از وقفهای دو ساله

افزایش تقاضا در بازار ورق
ترکیه پس از ماه رمضان

با توجه به این که قیمت ورق گرم در ترکیه ماه
رمضان افت کمی داشته و روزهای اخیر بازارهای
مواد اولیه رونق دارند فعــاالن بازار انتظار دارند
تقاضای ورق در ترکیه پس از ماه رمضان بهبود
یافته و قیمت پیشــنهادی ورق گرم کارخانه هــا از  600دالر هر تن درب
کارخانه باالتر رود.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از دنیای معدن ،قیمت های وارداتی ورق گرم نیز
باال رفته و موجودی بازار کم است .ظاهرا پس از ماه رمضان و انتخابات ریاست
جمهوری ترکیه سناریویی مشابه اواخر ماه مارس که انتخابات شهرداری ها
در این کشور برگزار شد تکرار می شود و تقاضا باال خواهد رفت .البته ظرفیت
تولید ورق نیز در ترکیه رو به افزایش است و افزایش رقابت موجب می شود
هر افزیش قیمتی موقتی باشد .احتمال افزایش قیمت  10تا  15دالری در ماه
آگوست دور از انتظار نیست.

کاهش ساخت و ساز در
عربستان تقاضای میلگرد را به
نصف کاهش داد

اصالحات بازار کار عربستان تاثیر خود را بر رشد
اقتصادی سال جاری این کشور وارد کرده که سه
ماهه دوم و ســوم نمایان تر خواهد شد .چرا که
رشــد بخش ساخت ساز این کشور در سه ماهه نخست سال به پایین ترین
سطح  2سال گذشته رسیده و رشدی  5.6درصدی نسبت به سال قبل داشت.
به گزارش اخبار فوالد ،قوانین جدید کار که سال گذشته در عربستان تصویب
شد حدود یک میلیون کارگر خارجی را اخراج کرد و باعث توقف بسیاری از
پروژه های ساختمانی به دلیل کمبود نیروی کار شد.
این امر تقاضــای میلگرد را  50درصد کاهــش داد و بر موجودی انبارهای
تولید کنندگان مقاطع این کشور افزود .نرخ رشد ساخت و ساز عربستان در
فصل اول ســال جاری نسبت به فصل چهارم سال گذشته  8.9درصد بوده
و همچنین فصل اول سال  2013که  9درصد بود افت چشمگیری داشت.

ادامه از صفحه 1

افزايش ميزان مصرف فوالد در واقع تقاضا در مسير صعودي قرار مي گيرد.
محمد حسن عرفانیان رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد غرب آسیا در ادامه
همین بحث درباره این که شرایط امروز اقتصاد ،تورم در رکود است به خبرنگار
چیــان گفت :تبدیل دالرهای نفتی یا انفال به ریال به تورم دامن می زند و
راه حل آن است که حقوق مالکانه یا حقوق دولتی تا دو برابر افزایش یابد و

تحریم بانک های روس و
بحران مالی کارخانه مچل

تحلیل گران صنعت فوالد در مسکو بر این باورند که
تحریم بانک دولتی وی ای بی روســیه و شــعب آن
توسط امریکا نباید بر توانایی این بانک برای حمایت
مالی از شرکت مچل که دارای مشکالت مالی است

کارخانه قطر اســتیل پس از دو ســال برای اولین بار
فروش بیلت را از سر گرفت.
آغــاز به کار خط تولید یک میلیون و 100هزار تن در
سال جدید بیلت این کارخانه به افزایش ظرفیت تولید

اختاللی ایجاد کند.
بــه گزارش اخبار فوالد به نقل از پایگاه خبــری تحلیلی فوالد ،تحریم های غرب،
گازپــروم بانک را که کارخانه مچل کارهای زیادی با این بانک انجام می دهد در بر
گرفته اســت .بر اساس این تحریم ها ،بانک های فوق دسترسی محدودی به بازار
دریافت وام در امریکا دارند .ولی این دو بانک می توانند روی حمایت دولت روسیه و
بانک مرکزی آن حساب کنند .دولت روسیه ،کارخانه مچل و بانک های درگیر تامین
کننده اعتبارات مچل در حال مذاکره برای یافتن راه حلی برای پرداخت بدهی های
این کارخانه هستند.

آن کمک کرده است.
این ظرفیت تولید اضافی به کشورهای همسایه فروخته شده است .ظرفیت تولید این
کارخانه ساالنه  3میلیون و  200هزار تن فوالد خام در سال ،یک میلیون و  700هزار
تن میلگرد در قطر و  300هزار تن در شعبه دوبی می باشد.

بهبود جزئی در بازار ورق
چین

قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین  2تا  3دالر نسبت
به اوایل جوالی باال رفته که به دلیل بهبود خریدها بود.
آخرین قیمت در شانگهای  552تا  555دالر هر تن با
 17درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شد که  2دالر
نسبت به دوهفته قبل باال رفته است.
برخــی از کارخانه ها قیمت های پیشــنهادی صادراتی را نیز بــاال برده اند .آخرین
موجــودی ورق گرم در  33انبار اصلی در بازار داخلی چین  3میلیون و  120هزار تن
ثبت شد که  18300تن نسبت به هفته قبل پایین آمده است.

کاهش تولید فوالد ساز
اوکراینی در نیمه نخست سال

در سه ماهه دوم ســال جاری میالدی ،کارخانه
متینوســت اوکراین  2میلیون و  970هزار تن
فوالد خام تولید کرد که  8درصد در مقایســه با
سه ماهه ابتدایی سال رشد داشت .البته تولید این
کارخانه در نیمه نخســت سال نسبت به ســال قبل 8.درصد افت داشته و
 5میلیون و  730هزار تن ثبت شد.
به گزارش اخبار فوالد ،تولید بیلت این کارخانه در فصل دوم  41درصد نسبت
به فصل اول ســال افت داشته  189هزار تن ثبت شد که به دلیل اختصاص
فوالد خام بیشتر برای تولید مقاطع در یکی از خطوط تولید بود .تولید اسلب
 37درصد باال رفته  415هزار تن بود .ولی در نیمه نخست سال تولید بیلت
 29درصد نسبت به سال قبل باال رفته  512هزار تن بود چون تقاضای مقاطع
روســیه و اوکراین نیمه اول سال کم بود .تولید اسلب نیمه نخست سال 10
درصد افت داشته  718هزار تن ثبت شد.
تولید محصوالت فوالدی این کارخانه در سه ماهه دوم  7درصد بهبود داشته
به  2میلیون و  120هزار تن رسید .تولید مقاطع  3درصد  باالرفته  578هزار
تن می باشد.

کاهش تولید فوالد در امریکا

بنابر گزارش انجمن آهن فوالد امریکا ،هفته گذشته
تولید فوالد خام این کشــور  0.5درصد افت داشته در
حالی که هفته قبل به اوج تولید هفتگی یک سال اخیر
نزدیک شده بود.
به گزارش اخبار فوالد ،هفته گذشته یک میلیون و 890
هزار شورت تن فوالد خام در امریکا تولید شد که  10هزار شورت تن نسبت به هفته
گذشته آن افت داشت .نرخ بهره وری نیز با  0.4درصد کاهش به  78.7درصد رسید.
از ابتدای ســال جاری میالدی 52 ،میلیون و  630هزار شورت تن فوالد خام در این
کشــور تولید شده که از مدت مشابه سال قبل  100هزار تن پایین تر بود .نرخ بهره
وری نیز نسبت به سال گذشته  0.1درصد افت داشته  76.7درصد ثبت شده است.

فوالد در کشور درست چیده شود ،به علت تقاضای فراوان فوالد ،زیربنای
تمام ایران ســاخته میشــود و تولید افزایش می یابد و ارزش هایی که از
محل پیشفروش انفال از دســت داده شــده از راه افزایش مالیات و سایر
درآمدهایــی که منجر به افزایش تولید ناخالص ملی می شــوند دوباره به
دست میآید.

افزایش قیمت سالیانه آن بیشتر از تورمی گردد که بانک مرکزی اعالم میکند
و روی این وجوه ،دولت اوراق مشــارکت صادر کند یعنی معادن را یا حقوق
مالکانه را ده ســاله پیش فروش کند و وجوه آن را به عنوان وجوه اداره شده
در بانک ها بسپارد.
رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد غرب آسیا خاطرنشان کرد :اگر چیدمان

قيمتهايجهاني

قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی
تغییرات
روند
جهانی
فوالدی در بازار
روند تغییرات قیمت شمش و محصوالت
َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ َفتٍ مىتُی بٍ

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

495

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

490

490

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

530

525

525

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

*

*

*

*

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىذرعباس

*

*

*

*

*

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

495

493

490

490

492

492

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

566

566

563

563

559

559

556

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

578

578

565

570

558

558

560

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

663

670

673

671

*

654

650

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

542

530

523

523

523

523

523

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

470

470

458

453

451

451

452

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

525

520

528

525

525

525

530

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

563

560

560

560

560

560

560

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

545

545

545

545

545

545

552

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

675

675

675

675

675

675

675

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

23می

 6شيئه

 13شيئه

 20شيئه

 27شيئه

 4جًالی

14جًالی

495

495

493

492

491

491

487

488

488

488

488

523

518

517

518

513

513

513

*

*
492

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:سمیهکرکوند ،هاجرشیرانی ،آسیهسیدعلیان
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبی پارک ساعی،کوچه اسعدی ،پالک 34
تلفن88708063 -88708064 :
فکس88708065 :
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قیمتهایداخلی

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت ورق روغنی
تهرانتهران
روغنیدردربازاربازار
قیمت ورق

سایس
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

سایس
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25

هفته سوم تیر
21,600
23,500
23,833
24,466
24,100
24,766
25,766
25,200
26,300
26,533
27,600

هفته چهارم تیر
21,600
23,433
23,733
24,366
24,000
24,666
25,633
25,166
26,500
26,200
27,800

تهرانتهران
بازاربازار
سیاهدردر
ورق
ورق سیاه
قیمتقیمت
هفته سوم تیر
19,100
19,600
19,750
20,700
20,100
19,700
19,950
19,800
20,025
18,425
18,700

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران

هفته چهارم تیر
19,000
19,766
19,966
20,800
20,100
19,600
19,800
19,875
19,700
18,525
18,500

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

سایز

6.5
8
10
12
سایز
14
6.5
8
10
12
سایز
14
8
10
12
14
سایز
16
8
18
10
20
12
22
14
25
16
28
18
30
20
32
22

25
28
30
32

ساده
میلگردساده
میلگرد

هفته سوم تیر

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران

نبشی
نبشی

هفته چهارم تیر

چهارم تیر
هفته سوم
هفتهتهران
تیردر بازارهای
فوالدی
سایس محصوالت
قیمت

20,350
20,500
*
*
* میلگرد ساده
*
هفته *
هفته *
چهارم تیر
سوم تیر
21,250
21,250
20,350
20,500
*
*
*
*
میلگرد آجدار
هفته *
هفته *
چهارم تیر
سوم تیر
21,250
21,250
18,700
18,700
18,000
17,950
میلگرد آجدار
 17,950میلگرد آجدار
18,000
هفته18,650
چهارم تیر
 18,600تیر
هفته سوم
18,650
18,500
18,700
18,700
18,650
18,400
18,000
17,950
18,650
18,500
18,000
17,950
18,650
18,500
18,650
18,600
18,650
18,450
18,650
18,500
18,650
18,600
18,650
18,400
18,200
18,300
18,650
18,500
18,600
18,600
18,650
18,500

18,450
18,600
18,300
18,600

3
4
5
سایس
36
48
10
5
12
6
15
8

10
12
15
سایس

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

18,650
18,650
18,200
18,600

20,500
19,500
هفته19,500
چهارم تیر
19,400
20,500
18,850
19,500
18,850
19,500
18,850
19,400
26,100
18,850

20,700

 19,600نبشی
 19,600تیر
هفته سوم
19,600
20,700
18,850
19,600
18,850
19,600
18,850
19,600
26,100
18,850

18,850
18,850
هفته26,100
چهارم تیر

18,850

 18,850ناودانی

 26,100تیر
هفته سوم

19,300
19,500
هفته19,500
چهارم تیر
19,500
19,300
19,700
19,500
20,100
19,500
27,800
19,500
26,000
19,700
17,500
20,100
27,800
26,000
17,500

19,400
 19,500ناودانی
 19,500تیر
هفته سوم
19,500
19,400
19,900
19,500
20,200
19,500
27,800
19,500
25,900
19,900
18,000
20,200
27,800
25,900
18,000
ناودانی

تهران
دردربازار
فوالدی
محصوالت
قیمت
تغییرات
تهران
بازار
فوالدی
محصوالت
قیمت
هفتگی
روند تغییرات

30,000

25,000

20,000

ناودانی

بورس کاال

تولیدکننده
تولید کننده

کاالکاال
نامنام

نبشی

میلگرد آجدار

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

30,010

1393/04/16 15,00016,707

1393/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

15,170

17,077

1393/04/16

1393/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

5,300

20,200

1393/04/16

1393/07/13

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویزٌ G

3,360

1393/04/16 10,00021,952

1393/07/13

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

2,640

16,707

1393/04/23

1393/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

1,760

17,077

1393/04/23

1393/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

880

16,707
5,000

1393/04/23

1393/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

52,140

16,707

1393/04/23

1393/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

32,340

17,077

1393/04/23

1393/06/31

500

20,200

1393/04/23

1393/07/20

37,520

20,200

1393/04/23

1393/07/20

فًالد مبارکٍ اصفُان
ورق سیاه
میلگرد ساده

يرق سرد B
ورق روغنی

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویزٌ G

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویزٌ G

30,010

16,707

1393/04/16

1393/06/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

حجممعامله قیمتپایانیمیانگین
حجن هعاهله (تن)
(تن)

(ریال)ریال)
پایانی (
قیوت
موزون

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

15,170

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

5,300

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویزٌ G

3,360

تاریختحویل
هعاهله تاریخ
تاریخمعامله
تاریخ
تحویل

ریال/کیلوگرم

تولید کننده

نام کاال

حجن هعاهله (تن)

قیوت پایانی (ریال)

تاریخ هعاهله

تاریخ تحویل

تولیدکننده

نام کاال

1393/07/20 1393/04/23
21,952
300
حجممعامله قیمتپایانیمیانگین تاریخمعامله تاریخ تحویل
(ریال)
موزون
1393/07/20 1393/04/23
21,952
3,620
(تن)
300

29,150

17,077

1393/04/16

1393/06/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14

60,000

16,410

1393/04/15

20,200

1393/04/16

1393/07/13

ريب آَه اصفُان

تیر آَه 22

1,000

19,000

1393/04/15

21,952

1393/04/16

1393/07/13

ريب آَه اصفُان

میلگرد A3-32

220

17,100

1393/04/23

1393/07/20
1393/05/31
1393/04/31

1393/04/15

1393/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

2,640

16,707

1393/04/23

1393/06/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 18

30,000

16,410

1393/04/18

1393/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

1,760

17,077

1393/04/23

1393/06/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه کًتاٌ 14

1,500

15,649

1393/04/18

1393/04/29

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

880

16,707

1393/04/23

1393/06/31

ريب آَه اصفُان

1393/04/22

1393/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

52,140

16,707

1393/04/23

1393/06/31

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه طًل کًتاٌ 20تا27

8,800

16,100

1393/04/23

1393/05/04

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

32,340

17,077

1393/04/23

1393/06/31

فًالد َرمزگان جىًب

تختال C

13,500

14,320

1393/04/23

1393/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

500

20,200

1393/04/23

1393/07/20

فًالد َرمزگان جىًب

تختال C

11,000

14,320

1393/04/23

1393/05/31

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

37,520

20,200

1393/04/23

1393/07/20

فًالد آلیاژی ایران

سبذ میلگرد 16تاA3-22

275

16,600

1393/04/18

1393/04/23

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویزٌ G

300

21,952

1393/04/23

1393/07/20

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویزٌ G

3,620

21,952

1393/04/23

1393/07/20

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

300

29,150

1393/04/23

1393/07/20

16,410

1393/04/15

1393/05/31

1,000

19,000

1393/04/15

1393/04/31

220

17,100

1393/04/15

1393/05/31

است.
مهمترین آنها انتخاب شده
اصفُانتعداد زیاد معامالت،
*ريببهآَهدلیل
60,000
تیرآَه 14
ريب آَه اصفُان

تیر آَه 22

ريب آَه اصفُان

میلگرد A3-32

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 18

30,000

16,410

1393/04/18

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

تیرآَه کًتاٌ 14

1,500

15,649

1393/04/18

1393/04/29

ريب آَه اصفُان

میلگرد 14تاA3- 18

220

17,100

1393/04/22

1393/05/31

ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه طًل کًتاٌ 20تا27

8,800

16,100

1393/04/23

1393/05/04

میلگرد 14تاA3- 18

220

17,100

گريٌ ملی صىعتی فًالد ایران

میلگرد  10ي A3-12

770

17,800

1393/04/18

1393/04/23

وًرد فًالد صىعتی ي ساختماوی یزد

سبذ میلگرد مخلًط

400

17,300

1393/04/22

1393/05/22

