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سوال تولیدکنندگان فوالد:

سخن اول
نگاهی متفاوت به حذف نرخ مبادله ای از
شمش فوالدی
حسین نایب درختان

معاونت بازرگانی شرکت آذر فوالد امین
اینجانــب به عنوان یکی از اعضای انجمن مخالف تصمیم حذف ارز
مبادله ای از  واردات شــمش هستم .علت این امر هم این است که
منطقه آذربایجان منطقه محرومی اســت و تهیه مواد اولیه از داخل
برای این کارخانه بســیار سخت اســت .به طور مثال وقتی ما می
خواهیم شــمش را از کارخانه فوالد خوزستان تهیه کنیم بورس به
ما اعالم می کند قیمت پایه  1550تومان اســت و این قیمت برای
همه یکسان اســت .در حالی که ما باید هزینه ای نزدیک به  80تا
 90تومان برای حمل و نقل از فوالد خوزستان به کارخانه آذر فوالد
امین پرداخت کنیم .در حالی که کارخانه های نزدیک در این زمینه
هزینه هایی به مراتب کمتر متحمل می شوند .مثال هزینه حمل و
نقل از فوالد خوزســتان تا تهران نزدیک به  40الی  45تومان است
که به مراتب کمتر از هزینه پرداختی ما است .با توجه به این مسئله
قیمت تمام شــده کارخانه آذر فوالد امین  40تا  45تومان گران تر
تمام می شود.
بــه دالیل ذکر شــده ،ما در آذر فوالد امین توانایــی خرید از فوالد
خوزســتان یا اصفهان و یا بورس را نداریم .زمانی که با ارز مبادلهای
خرید میکردیم کارخانه توانایی هماهنگ شــدن با کارخانه های
نزدیک ذوب را داشت و تا وقتی که جنس را با ارز مبادله ای وارد می
کردیم بهای تمام شده آن به گونه ای بود که توانایی رقابت در بازار
منطقه را داشتیم اما اکنون با حذف ارز مبادله ای بازار خود را حتی
در سطح منطقه نیز از دست داده ایم .علت آن نیز این است که یک
بار کرایه حمل از کارخانــه و بار دیگر کرایه حمل تا بازار مصرف را
پرداخت می کنیم .در حالی که سایر کارخانه چنین وضعیتی ندارند و
تنها یک مرتبه کرایه حمل مواد تا بازار مصرف را پرداخت می کنند  .
از طرفی ما این کارخانه را برای اقتصاد کشــور راه اندازی کردیم نه
فقط برای ســود آوری .دلیل این ادعا هم این است که اگر صرف ٌاً به
فکر سودآوری کالن بودیم کارخانه را در نزدیکی اشتهارد و یا تهران
احداث می کردیم و می توانستیم در  7تا  8استان بازار داشته باشیم.
اما می خواستیم که در مناطق محروم نیز چنین کارخانه هایی وجود
داشته باشد.
بنابراین کارخانه ما با هزینه های تمام شده باالی فعلی امکان و توان
رقابت در بازار را از دست می دهد چرا که محصول نهایی ما با قیمت
به مراتب بیشتر از سایر همکاران عرضه می شود.
جناب آقای مجید نورشرق

مدیر عامل محترم مجتمع فوالد کیمیا

انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان تولیدکننده جوان برتر را
تبریک عرض میکنیم.
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران -ماهنامه چیالن

حذف ارز مبادلهای از واردات فوالد به کجا رسید؟
زهرا دریاافزون
روز شــنبه  ۲۵مــرداد مــاه  1393خبــر رســمی مصوبــه جدیــد ســازمان
توســعه تجــارت ایــران مبنــی بر عــدم تخصیــص ارز مبادلـهای بــرای واردات
برخــی محصــوالت فــوالدی از قبیــل شــمش ،میلگــرد ،ورق  ،تیرآهــن و
ســایر محصــوالت فــوالدی منتشــر شــد و کلیــه تعرفههایــی کــه بــا عــدد
 ۷۲و  ۷۳شــروع میشــدند مشــمول ارز متقاضــی شــدند؛ بــه عبــارت دیگــر
همــه افــرادی کــه از روز پنجشــنبه  ۲۳مــرداد بــرای واردات فــوالد بــه
ادارات بازرگانــی مراجعــه کردنــد ،بایــد واردات را براســاس ارز آورده یــا
متقاضــی انجــام مــی دادنــد نــه ارز اتــاق مبادلـهای یــا دولتــی کــه البتــه ارز
متقاضــی هــم میتوانــد ارز حاصــل از صــادرات یــا ارز آزاد باشــد.
حمیدرضــا طاهــریزاده نایــب رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد در
ایــن خصــوص گفــت :بــازار آهــن در حــال حاضــر از شــرایط مناســبی
برخــوردار نیســت چراکــه هنــوز پروژههــای عمرانــی راه نیفتــاده و ایــن امــر
موجــب تعميــق رکــود درایــن بــازار و فشــار بــر تولیدکنندگان شــده اســت.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه کمبــود مــواد اولیــه از جملــه قراضــه و گندلــه
در صنعــت فــوالد ،انجمــن فــوالد طــی مذاکراتــی بــا وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت خواســتار حــذف ارز مبادلـهای بــرای واردات شــمش و محصوالت
فــوالدی و اختصــاص آن بــه قراضــه و گندلــه شــده اســت.
بــه گفتــه نایــب رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ،بــا حــذف
ارزمبادل ـهای و جایگزینــی ارز آزاد بــرای واردات فــوالد ،همــه فعــاالن ایــن
صنعــت بــه ویــژه تولیدکننــدگان میتواننــد بهطــور یکســان از ارز آزاد
اســتفاده کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه حــدود  10روز اســت کــه ثبــت ســفارش بــرای واردات
محصــوالت فــوالدی از جملــه کالف ،میلگــرد و تیرآهــن بــا ارز مبادل ـهای
صــورت نمیگیــرد ،تصریــح کــرد :تمــام تــاش دولــت ایــن اســت کــه
اختصــاص ارز مبادلـهای بــه ســوی مــواد غذایــی و دارو و کاالهــای اساســی
ســوق داده شــود و انجمــن فــوالد از ایــن تصمیــم اســتقبال میکنــد.
طاهــریزاده خاطرنشــان کــرد :بــا پیگیریهــای انجمــن و موافقــت وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت قــرار شــد کــه از ایــن پــس واردات محصــوالت
فــوالدی و شــمش بــا ارز آزاد یــا ارز متقاضــی توســط واردکننــده یــا
تولیدکننــده انجــام شــود کــه بانــک مرکــزی نیــز موافقــت خــود بــا ایــن
تصمیــم را اعــام کــرده اســت.
نایبرئیــس انجمــن فــوالد گفــت :بــا تصمیــم یــاد شــده بســتر مناســب
بــرای تامیــن شــمش داخلــی و خارجــی بــرای تولیدکننــدگان فراهــم
خواهــد شــد و بهطــور قطــع شــاهد رونــق بــازار و افزایــش قیمــت فــوالد
خواهیــم بــود.
امــا از آنجایــی کــه همــواره هــر تصمیمــی بــا نظــرات و واکنــش هــای
مختلفــی رو بــه رو مــی شــود گروهــی در ایــن میــان بنابــر دالیــل گوناگون
نظــرات متفاوتــی دارنــد و چنــدان بــا مصوبــه جدیــد ســازمان توســعه
تجــارت ایــران مبنــی بــر عــدم تخصیــص ارز مبادلـهای بــرای واردات برخی
محصــوالت فــوالدی موافــق نیســتند.
بخشــی از نــوردکاران کشــور بــه ویــژه آنهایــی کــه بــا اســتفاده از شــمش
وارداتــی بــه تولیــد محصــول مــی پرداختــه انــد ،از معترضــان بــه ایــن
تصمیــم هســتند .حســین نایــب درختــان ،معــاون بازرگانــی شــرکت آذر
فــوالد امیــن بــا اشــاره بــه تفــاوت  60تــا  70تومانــی کرایــه حمــل شــمش
مــورد نیــاز ایــن کارخانــه بیــن واردات و خریــد از فــوالد خوزســتان ،در

گفتگــو بــا خبرنــگار چیــان از مخالفتــش بــا مصوبــه مذکــور میگویــد
و پیشــنهاد مــی دهــد شــمش مــورد نیــاز نــوردکاران نزدیــک بــه بنــادر
شــمالی از ایــن مصوبــه مســتثنی شــود.
در مــورد برخــی محصــوالت فــوالدی دیگــر بــه ویــژه کالف هــای میلگــرد و
انــواع ورقهــای فــوالدی نیــز اعتراضاتی از ســوی برخــی اصناف و اشــخاص
بــه ایــن تصمیــم وارد شــده کــه تاکنــون منجــر بــه لغــو مصوبــه مذکــور در
مــورد ورق هــای فــوالدی شــده اســت.
ســید رســول خلیفــه ســلطانی ،دبیر انجمــن تولیدکننــدگان فوالد بــا تاکید
بــر لــزوم حمایــت از تولیــد داخلــی دربــاره اعتراضــات اخیــر بــه ایــن مصوبه
گفــت :انجمــن در خصــوص ورق هــای فــوالدی و میلگرد کالف کــه ابهامات
بیشــتری در مــورد آنهــا وجود داشــته ،جلســاتی بــا تولیدکننــدگان ،مصرف
کننــدگان ،ســازمان حمایــت و دفتــر صنایــع معدنــی وزارت صنعــت ،معدن
و تجــارت برگــزار کــرده کــه نتیجــه ایــن بررســی هــا ،تعییــن چنــد
محصــول و اعــام ردیــف تعرفــه آنهــا بــه وزارتخانــه مذکــور بــوده تــا ایــن
اقــام همچنــان از ارز مبادلــه ای برخــوردار باشــند.
خلیفــه ســلطانی دربــاره محصــوالت مســتثنی شــده مذکــور اضافــه کــرد:
بــر اســاس بررســی هــای انجــام شــده ،ورق کالف گــرم زیــر  3میلیمتــر بــا
ردیــف تعرفــه  ، 72083900ورق نــورد ســرد رویــه خــودرو بــا ردیــف تعرفه
 72091700و  72092700و همچنیــن ســرفصل هــای تعرفــهای  7219و
 7220مربــوط بــه ورقهــای فــوالدی زنــگ نــزن و ســرفصلهای  7225و
 7226مربــوط بــه ورقهــای فــوالدی آلیــاژی محصوالتــی بودنــد کــه هنــوز
توانایــی تامیــن کامــل نیــاز مصــرف کننــدگان آن در داخــل وجــود نــدارد و
مــی بایســت همچنــان از ارز مبادلــه ای برخــوردار شــوند.
دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد در مــورد ســایر محصــوالت عنــوان
کــرد :در خصــوص ســایر محصــوالت فــوالدی بــه ویــژه میلگردهــای کالف،
پــس از برگــزاری جلســات متعــدد بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بیــش
از  1.800.000تــن ظرفیــت تولیــد ایــن محصــول در کشــور وجــود دارد
کــه در صــورت حــذف ارز مبادلــه ای از میلگــرد کالف ،ظرفیــت هــای بــا 
اســتفاده در ایــن بخــش نیــز فعــال خواهنــد شــد و بنابرایــن نیــازی بــه
اختصــاص ارز مبادالتــی بــه میلگردهــای کالف نیســت.
خلیفــه ســلطانی بــا اشــاره بــه قصــد دولــت بــرای تــک نرخــی شــدن ارز
در آینــده نزدیــک اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه مشــکالت ناشــی از چنــد
نرخــی بــودن ارز و اســتقبال اکثریــت تولیدکننــدگان صنایع مختلف کشــور
از  تــک نرخــی کــردن ارز در آینــده نزدیــک ،ایــن اقــدام دولــت گامی مثبت
در راســتای حمایــت از تولیــد ملــی مــی باشــد هــر چنــد کــه بــه دلیــل
گســتردگی و زیربنایــی بــودن صنعــت فــوالد ،بــه طــور طبیعی مشــکالت و
اعتراضاتــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه می بایســت بــا تعامل مناســب
و تدابیــر موثــر ایــن مســائل را رفــع نمــود.
آخریــن گزارشــها و اظهــار نظرهــا حاکــی از آن اســت کــه وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت بــا دریافــت نظــرات کارشناســی دفتــر مختلــف خــود و
انجمنهــای تخصصــی در حــال جمــع بنــدی ایــن موضــوع اســت کــه بــا
توجــه بــه توضیحــات مســئولین انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ،احتمــال
تصویــب ادامــه ثبــت ســفارش محصــوالت فــوالدی از جملــه انــواع ورق
بــا اســتفاده از ارز متقاضی(بــه اســتثنای ردیــف تعرفــه هــای مــورد اشــاره
انجمــن بــرای دریافــت ارز مبادالتــی) زیــاد اســت.
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خبر داخلی
شایعه واردات خط تولید
25ساله هندی تکذیب شد

رئیس هیئت عامل ســازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایــران (ایمیدرو) واردات
تکنولوژی قدیمی فوالدســازی از هند را تکذیب
کرد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از فوالد نیوز ،مهدی کرباســیان در واکنش به
برخی گزارش های منتشر شده مبنی بر مذاکره با فوالدساز هندی برای انتقال
کارخانهای با  25سال عمر به ایران اظهار کرد :مذاکرات ما با شرکت اسار هند
در مرحله صحبت نهایی است اما هنوز چیزی قطعی نشده است.
شایان ذکر است که گروه هندی اسار در حوزههای مختلفی مانند فوالد ،انرژی،
زیرساخت و خدمات فعالیت میکند .این شرکت در بیش از  25کشور دنیا در
پنج قاره حضور داشته و بالغ بر  73هزار نفر نیروی کار دارد و براساس آمار سال
 2013درآمد نیز بیش از  39میلیارد دالر است" .اسار استیل" و "اسار استیل
آلگوما" دو شرکت فعال در حوزه فوالدسازی در زیرمجموعه گروه اسار هستند.

تامین آب؛ مهمترین مشکل
افتتاح فوالد سهند

مدیرعامل کارخانه فوالد سهند در حاشیه بازدید
خبرنگاران از واحدهای صنعتی بزرگ مستقر در
شهرستان ایجرود به مشکل عمده این پروژه اشاره
کرد و گفت :تامین آب مهمترین مشــکل برای

افتتاح این پروژه است.
وی اشــتغال کارخانه فوالد سهند را در فاز نخســت  530نفر عنوان کرد و
گفت :چدن ،فوالد و نورد تولیدات این کارخانه در سه فاز است .جان لینگن
محل مصرف تولیدات این کارخانه را فوالد مبارکه اصفهان و فوالد خوزستان
عنوان کرد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از استیل ایران ،لینگن یاد آورشد :برای فاز اول
این پروژه  140میلیون دالر هزینه شده و همچنین فاز دوم آن سال  94افتتاح
و فاز سومش سال  95اجرایی می شود.

معاون وزیر صنعت از خودکفا
شدن صنعت فوالد خبر داد

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت،
معدن و تجارت از خودکفا شــدن در تولید فوالد
خبر داد و عنوان کرد :واردات فوالد در کشــور به
صفر رسیده است.
بــه گزارش اخبار فوالد به نقل از فوالد نیوز ،جعفر ســرقینی افزود :در حال
حاضر صنعت فوالد در کشور نیازهای داخلی کشور را تامین میکند و حتی
این محصول تولیدی را صادر هم میکنیم.
این در حالی است که بسیاری از فوالدیها معتقدند هنوز در صنعت فوالد به
خودکفایی نرسیدهایم و از تولید  55میلیون تن فوالد بر اساس چشمانداز 20
ساله در سند چشمانداز  1404بسیار عقب هستیم.

هزینه  117میلیارد تومانی
ذوب آهن برای پروژههای
زیستمحیطی

معـاون برنامهریزی و توسـعه ذوب آهن اصفهان
از اجـرای یکـی از پروژههـای مهـم زیسـت

محیطـی ذوب آهـن خبر داد و گفت :در خصـوص پروژه غبارگیری کنورتور
موفـق شـدیم بـا یک شـرکت آلمانی که سـابقه خوبـی در مباحث زیسـت
محیطـی دارد و بـا همکاری شـرکت مرآت پـوالد قـراردادی را مبادله کنیم
کـه هماکنـون پیـش پرداخت این قـرارداد انجام و در حـال پیگیری مراحل
اجرایی آن هسـتیم.
بـه گـزارش اخبـار فوالد بـه نقل از مایـن نیوز ،محمدمهـدی محمد رضایی
گفـت :جزئیات ایـن پروژه با حضور تعدادی از کارشناسـان آلمانـی و ایرانی
در ذوب آهـن مـورد بحـث وبررسـی قـرار گرفـت و امیدواریـم ظـرف 10
مـاه آینـده براسـاس زمـان بندی صـورت گرفته سیسـتم غبارگیـر یکی از
کنورتورهـای بخش فوالدسـازی اجـرا و در ادامه غبارگیـر دو کنورتور دیگر
نیـز عملیاتی می شـود.
وی هزینـه اجـرای پـروژه مذکـور را  6.5میلیـون یورو و  10میلیـارد تومان
ذکـر کـرد و گفـت :خوشـبختانه در ذوب آهـن تاکنـون  16پـروژه زیسـت
محیطـی بـا هزینـهای بالـغ بـر  117میلیـارد تومـان انجام شـده اسـت که
بیـش از  50درصـد آن جـذب و بقیـه در دسـت اقـدام اسـت.

روند رو به رشد صادرات
محصوالت فوالد آلیاژی ایران

شـرکت فوالد آلیـاژی ایران اعالم کرد :در شـش
ماه نخسـت سـال جـاری هفت هـزار و  900تن
محصول این شـرکت بـه ارزش  58میلیون دالر
بـه بازارهای بینالمللی صادر شـد.
به گزارش اخبار فوالد ،این کاالها شامل محصول عملیات حرارتیپذیر،
سختشونده سطحی ،فنر ،زنگ نزن ،صنعتی و کیفی بود که به آلمان ،فرانسه،
هلند ،اسپانیا ،امارات متحده عربی ،ترکیه ،بلژیک ،قطر ،لهستان ،کره جنوبی،
ارمنستان ،ترکمنستان ،مصر و افغانستان صادر شد .این میزان صادرات نسبت
به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن هفت درصد رشد دارد.

مشکل آب و برق ساخت
کارخانه فوالد مشگین شهر را
متوقف کرد

مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری در یک علت
توقف در ســاخت کارخانه فوالد مشگین شهر را
عدم تامین برق و آب آن عنوان کرد.
بــه گزارش اخبار فوالد به نقل از فوالد نیوز ،محمدرضا زنوزی مطلق تصریح
کرد :این واحد تولیدی در فاز اول به  80لیتر در ثانیه آب 20 ،هزار نرمال متر
مکعب در ساعت گاز و  100مگا وات دیماند برق نیاز دارد.
به گفته زنوزی مطلق فاز اول این مجتمع در  70هکتار جهت تولید کنسانتره
آهن به ظرفیت  300هزار تن در سال احداث می شود .وی افزود :با توجه به
عدم تامین زیرساخت ها پس از تامین آب و برق موردنیاز این مجتمع عملیات
اجرایی آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری دریک تصریح کرد :در احداث این مجتمع
برای اولین بار در ایــران از تکنولوژی های جدید برای تولید قطعات آهن و
فوالد استفاده خواهد شد.
سرمایه گذار مجتمع آهن و فوالد سبالن عنوان کرد :مواد اولیه این کارخانه
سنگ آهن ،زغال سنگ حرارتی ،آهن قراضه ،فروآلیاژها و آهک دولومیت است.

كارخانههاي نورد خصوصي
زيان ميدهند

توليـد هـر كيلـو فـوالد در كارخانههـاي فوالد
نـورد خصوصـي در حـال حاضـر  ۳۰تومـان
زيـان دارد و همـه كارخانههـاي توليدكننـده

نـورد خصوصـي و كارخانههـاي فـوالد خصوصـي در حـال حاضـر زيـان
ميدهنـد.
بـه گـزارش اخبـار فوالد ،مديرعامـل كارخانـه آريان فوالد گفـت :افزايش
هزينههـاي توليـد در سـالهاي اخيـر مثـل ۱۰برابر شـدن قيمـت برق و
افزايـش سـاير هزينههاي توليد پـس از اجراي قانون هدفمنـدي در کنار
ركـود ،عرصـه را بـر توليدكنندگان تنگ كرده اسـت.
قاسـمي ادامـه داد :فشـار بانكهـا بر توليدكننـدگان و جريمـه ديركردها
نيـز خـارج از تـوان توليد اسـت و دولت بايد بـراي جلوگيـري از تعطيلي
ايـن كارخانههـا فكـري كند.

افزایش تولید در فوالد
خراسان

بـه گـزارش اخبـار فـوالد بـه نقـل از دنیـای
معـدن ،معـاون بهـره بـرداری از واحـد نـورد
گفـت :کاهش توقفات اضطراری در شـهریور ماه
موجـب دسـتیابی بـه یـک رکـورد شـد و افزود
بـا تثبیـت شـرایط تولیـد ،افزایـش بهـره وری ،اسـتفاده بهینـه و آمـاده به
کاری تجهیـزات ،بومـی سـازی و بیاثر کـردن تحریم ها ،شـاهد رکوردهای
باالتـری می باشـیم.

گزارشی از تولید فوالد ایران:

فوالد ایران در صورت عدم
موفقیت مذاکرات هم رشد
خواهد داشت

بـه گـزارش اخبـار فـوالد ،ایـران در حـال
افزایـش صـادرات فوالد خـود و دعوت از سـرمایهگذاران خارجـی برای ۴
برابـر کـردن تولیـد فـوالد خـود در طـی یـک دهـه آینـده اسـت.
تهـران ایـن کار را بـا هـدف جایگزیـن کـردن درآمـد ناشـی از فـوالد با
بخشـی از درآمـد نفتـی از دسـت رفتـه خـود انجـام میدهـد.
کارشناسـان صنعـت فـوالد اذعـان مـی کننـد که حتـی در صـورت عدم
موفقیـت مذاکـرات بـاز هـم صنعـت فـوالد ایـران بـه رشـد خـود ادامـه
خواهـد داد و صـادرات فوالد این کشـور بـه فزونی عرضه در بـازار جهانی
خواهـد افـزود و موجـب کاهـش بیشـتر قیمـت ها خواهد شـد.
ایـران همچنیـن در حال جـذب شـرکتهای خارجی تولیدکننـده فوالد
برای سـرمایهگذاری در این کشـور اسـت.
بـه گفتـه مهدی کرباسـیان ،معـاون وزیر صنعـت ،معدن و تجـارت ایران
تهـران در مـاه ژوئـن موافقتنامـهای را بـا شـرکت کویـت اسـتیل بـرای
سـاخت یـک مجتمـع جدیـد تولیـد فـوالد بـا ظرفیت یـک میلیـون تن
امضـا کرده اسـت.
وی همچنیـن گفتـه اسـت کـه در طـی تابسـتان امسـال ۳۷ ،شـرکت
خارجـی برجسـته بـرای همکاری بـا صنایع معـدن و معـدن کاری ایران
اعلام آمادگـی کردهانـد.
تحریمهـای آمریـکا و اتحادیـه اروپـا فروش فـوالد ایران را منـع نمیکند.
امـا محدودیتهـای مالـی اعمال شـده بر بخـش بانکی ،مانـع از پرداخت
پـول فـوالد صادراتـی ایـران به دالر میشـود و این موجب دشـوار شـدن
تجارت فـوالد ایـران میگردد.
آمارهـای انجمـن جهانـی فـوالد نشـان میدهـد کـه ایـران در  ۸ماهـه
ابتدایـی سـال جـاری ۱۰.۶۴ ،میلیـون تـن فـوالد خـام تولیـد کـرده که
 ۶.۹درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل افزایـش داشـته اسـت.
ایـن رقـم سـه برابر نـرخ  ۲.۴درصدی رشـد متوسـط جهانی بوده اسـت.
بـا وجـود ایـن افزایش ،کشـور همچنـان از برنامهریـزی قبلی خـود برای
رسـاندن میـزان تولیـد فوالد بـه  ۵۵میلیون تن در سـال تا سـال ۲۰۲۵
عقب اسـت.

چیالن به استاندارد رسید
جدیدتریــن شــماره ماهنامــه چیــان بــا پرونــده اختصاصــی «نظــام و چالشهــای
اســتاندارد در صنعــت فــوالد ایــران» منتشــر شــد.
پرونــده اســتاندارد در ایــن شــماره از ماهنامــه تخصصی چیــان با مطالبــی اختصاصی از
مدیــران کیفیــت فــوالد خوزســتان ،ذوب آهــن اصفهــان ،فــوالد اکســین ،هفــت الماس،
فــوالد کویــر ،ذوب آهــن پاســارگاد و کارشناســان اســتاندارد تولید شــده اســت.
پیــاده ســازی اصــول هشــت گانــه اســتاندارد مدیریــت کیفیــت ،ســازوکار تدویــن
اســتانداردهای ملــی فــوالد ،بهینــه نمــودن نتایــج اســتاندارد در شــرکت هــای فــوالدی،
واکاوی عملکــرد و نظــارت ســازمان ملــی اســتاندارد در بخــش فــوالد ،کاهــش قیمــت
تمــام شــده صنایــع فــوالد بــا بکارگیــری ایــزو  ،9001خــاء اســتاندارد در بخــش
شــمش ،آهــن اســفنجی ،گندلــه و ســنگ آهــن و دههــا مطلــب خواندنــی دیگــر در این
شــماره از چیــان گــردآوری شــده اســت  .

ایــن نشــریه اختصاصــی صنعــت فــوالد در شــماره مهرمــاه خــود حــاوی مقــاالت،
تحلیلهــا و گــزارش هایــی از وضعیــت صنعــت فــوالد کشــور اســت و در بخــش تحلیل
آمــاری آن ،تغییــرات و اصالحاتــی صــورت گرفتــه اســت و بــورس چیــان بــا مقالــه ای
تحــت عنــوان ریشــه یابــی عــدم ورود شــركت هــای فــوالدی بــه بــورس بــه جاذبــه هــا
و دافعههــای بــورس بــرای شــرکت هــای فــوالدی پرداختــه اســت.
مشــکالت واحدهــای نــوردی و ذوبــی کشــور ،مســائل مربوط بــه وردات و قیمــت قراضه
و بســته خــروج از رکــود بــازار آهــن و فــوالد بخــش دیگــری از مطالــب ایــن شــماره از
ماهنامــه چیالن اســت.
بــرای اشــتراک و تهیــه ایــن ماهنامــه بــا شــماره  021-88708064تمــاس حاصــل
فرماییــد.
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خبر خارجی
وضعیت تولید فوالد در جهان
طی چندماه اخیر

تولید فوالد خام  56کشــوری که به انجمن جهانی
فوالد گزارش می دهند در ماه آگوست  135میلیون تن
ثبت شد که  1.4درصد در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته بهبود داشت.
به گزارش اخبار فوالد ،میانگین تولید روزانه  1.6درصد نسبت به جوالی افت داشته
 4میلیون و  350هزار تن ثبت شــد .نرخ بهره وری این صنعت نیز در آگوســت به
پایینترین سطح سال جاری رسیده  74.2درصد ثبت شد .بدین ترتیب از ابتدای سال
جاری میالدی یک میلیارد و  96میلیون تن فوالد در سطح جهان تولید شده که 2.4
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

جنوب شرق آسیا توان رقابت
با چین را ندارد

واردات ارزان قیمت ورق سرد و گالوانیزه از چین
تاثیری منفی بر جو بازار جنوب شرق آسیا گذاشته
از طرفی افت قیمت سنگ آهن و ورق گرم در ماه
گذشته نیز بی تاثیر نبوده است.
رکود بازار داخلی چین باعث شده کارخانه ها برای صادرات ارزان قیمت فعال
تر شــوند و اگر قیمت سنگ آهن به روند کاهشی ادامه دهد بازار ورق چین
همچنان تحت فشار می ماند.
تولید کنندگان منطقه رقابت با چین را غیر ممکن می بینند به ویژه کسانی
که برای تولید ورق سرد و گالوانیزه از ورق گرم چینی استفاده نمی کنند .ورق
گرم غیر چینی باالی  ٥٥٠دالر هر تن ســی اف آر است .وضعیت فعلی برای
نوردکاران منطقه خوب نیست و نمی توانند حاشیه سود  ٨٠تا  ١٠٠دالر در
هر تن برای تولید ورق پوششی داشته باشند.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از  ایفنا ،واردات ورق ســرد و گالوانیزه چین در
این منطقه  ١٣درصد معافیت مالیاتی دارد از این رو چینی ها نیز به فروش در
جنوب شرق آسیا مشتاق ترند.

بزرگترین فوالدساز ژاپن
از آینده قیمت سنگ آهن
میگوید

نیپون استیل ،بزرگترین فوالدساز ژاپن بر این باور
است که قیمت سنگ آهن  ٣تا  ٤سال آینده بین
 ٨٠تــا  ٩٠دالر در هر تن خواهد بود  و افزایش
عرضه بر بازار این ماده اولیه فشار بیشتری وارد می سازد .نیپون استیل ساالنه

قيمتهايجهاني

روند تغییرات قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی

 ٧٠میلیون تن سنگ آهن خریداری می کند که چهار پنجم آن از سه غول
معدنی دنیا خریداری می شود .در این بین قیمت پایین سنگ آهن به حاشیه
سود این فوالدساز ژاپنی کمک بیشتری می کند به ویژه که وضعیت اقتصادی
ژاپن و میزان تقاضای سنگ آهن در ابهام است.
به گزارش اخبار فوالد ،موسســه گلدمن ساچش نیز میانگین قیمت سنگ
آهن در ســال  ٢٠١٥را تا  ٨٠دالر و سال  ٢٠١٦را  ٧٩دالر هر تن سیافآر
پیشبینی کرده و برای ســال  ٢٠١٧قیمت را  ٧٨دالر هر تن برآورد کرده
است.

امارات در سودای بازار هند
است

کارخانه امارات استیل که امیدوار است بازارهای
جدید صادراتی درآمد های ســال  ٢٠١٤آن را
بیش از  ١٠درصد باال ببرد اعالم کرده قصد دارد
صادرات به هند را با مشارکت مستقیم با مشتریان
بزرگ هندی خود از جمله شرکت های بزرگ ساختمانی ،سرمایه گذاران در
بخش انرژی هسته ای و پاالیشگاه ها افزایش دهد.
این تولید کننده اماراتی قصد دارد با هدف قرار دادن مشتریان استراتژیک خود
در هند سهم بیشتری از بازار رو به پیشرفت هند را در دست گیرد .تولید این
کارخانه در سال  ٢٠١٢با ظرفیت یک میلیون تن در سال آغاز شد و در سال
 ٢٠١٣معادل ٣٠٠هزار تن مقاطع سنگین تولید کرده است که امسال این
رقم دو برابر می شود .درآمد ساالنه نیز ١٣درصد رشد داشته و به یک میلیارد
و  ٩٠٠میلیون دالر رسیده است.

فشار بر بازار ورق سیآیاس

هجوم پیشــنهادات ارزان قیمــت ورق چین به
بازارهای هدف ســی آی ای صادر کنندگان ورق
دریای سیاه به ویژه در کشــورهای عرب حوزه
خلیج فارس را دچار مشکل کرده است .ورق گرم
چین زیر  ٥٠٠دالر هر تن ســی اف آر اســت و
احتماال قیمت های ســی آی اس نیز از این روند پیروی می کند .برخی از
کارخانه ها نیز قیمت ها را تاکنون پایین تر آورده اند.
کارخانه متینوست اوکراین که با تولیدات اکتبر وارد بازار شده ورق گرم را به
ترکیه در  ٥٤٠تا  ٥٤٥دالر هر تن سی آی اف فروخته که نزولی بوده است.
انتظار می رود قیمت ورق گرم ســی آی اس به  ٥٢٠دالر هر تن سی اف آر
ترکیه نیز برسد.
بــه گزارش اخبار فوالد به نقل از  ایفنا ،کارخانه ام ام ک روســیه ورق گرم
تولید نوامبر را  ٥٤٠دالر هر تن فوب پیشنهاد می دهد که بعید است مورد
قبول خریداران واقع شــود قیمت درخواستی ترک ها نیز  ٥٤٠دالر هر تن
سیافآر است.

بهره برداری از بزرگترین
کارخانه فوالد ویتنام

ویتنام بزرگترین كارخانه خود برای تولید فوالد از سنگ
آهن را در استان الئو كی افتتاح كرد.
كارخانه چدن و فوالد الئو كی كه سرمایهگذاری مشترك میان شركت فوالد ویتنام،
شركت الئو كی مینرال جوینت استاك و گروه آهن و فوالد كنمینگ چین است ،پس
از سه سال ساخت به مرحله بهرهبرداری رسید .براساس گزارش شینهوا ،این كارخانه
ظرفیت تولید اولیه  500هزار تن فوالد در سال را دارد.

اروپاییها به رشد تقاضا در
بازار فوالد خوشبین هستند

در آخرین نظرسنجی استیل ایندکس از بازارهای فوالد
دنیا ،اروپایی های بیشتری به بهبود تقاضای فوالد در
سه ماه آتی امیدوار بودند و کمتر از  10درصد آن ها در
انتظار افت تقاضای فوالد بودند.
به گزارش اخبار فوالد 28 ،درصد از اروپایی ها رشد تقاضا را برآورد کردند در حالی که
پیشتر از این  17درصد بودند 66 .درصد نیز ثبات تقاضا را ممکن دیدند .در امریکا 20
درصد رشــد فروش فوالد را ممکن دانستند که هفته قبل  33درصد بود و  60درصد
ثبات تقاضا را روند رایج بازار در سه ماه آینده دیدند .در سطح جهان نیز موافقان پیش
بینی رشــد تقاضا از  22درصد به  20درصد رسید و  63درصد ثبات آن را پیش بینی
کردند .همچنین  47درصد از امریکایی های حاضر در نظرسنجی افت قیمت را پیش
بینی نمودند که هفته قبل  13درصد بودند 20 .درصد نیز در انتظار رشد قیمت ها بودند.
 31درصد از اروپایی ها رشد قیمت و  55درصد ثبات آن را پیش بینی کردند .در سطح
جهان نیز  21درصد افزایش قیمت و  32درصد کاهش قیمت فوالد را روند رایج بازار
در سه ماه آینده دیدند.

روند رو به بهبود تولید فوالد
در ترکیه

در ماه آگوست سال جاری تولید فوالد خام ترکیه 13.9
درصد نســبت به سال قبل رشد داشته به  2میلیون و
 820هزار تن رسید .چرا که پس از ماه رمضان جو بازار
علی رغم بحران عراق بهتر شد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از فوالد ایران ،میزان تولید آگوســت نسبت به جوالی
نیز  2.8درصد بهتر شد .فعاالن بازار علت افزایش تولید آگوست را اعتصاب  20روزه
جوالی و آگوست در کارخانه ازدمیر می دانند .در  8ماه نخست سال نیز تولید فوالد
خام ترکیه  7دهم درصد رشد داشته به  22میلیون و  830هزار تن رسید .در این مدت
تولید بیلت ترکیه  3.6درصد باال رفته به  16میلیون و  650هزار تن رسید و تولید اسلب
با  14.8درصد رشد  6میلیون و  180هزار تن ثبت شد.

روند تغییرات قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی
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قیمتهایداخلی

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

قیمت ورق روغنی در بازار
تهرانتهران
بازار
قیمت ورق روغنی در

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 چهارم شهریور
23,100
23,800
24,200
25,133
24,900
25,950
26,400
25,866
26,466
26,733
*

هفته اول مهر
23,200
24,050
24,800
25,300
25,800
25,733
26,466
26,000
26,566
26,575
*

تهرانتهران
بازار
سیاهدردر
ورق
قیمت
بازار
ورق سیاه
قیمت

هفته چهارم شهریور
21,283
20,466
21,550
21,600
21,200
20,300
19,783
20,500
20,050
18,350
18,350

هفته اول مهر
21,300
20,800
21,000
21,500
21,150
20,200
19,783
20,800
19,983
18,300
18,350

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران
تهران
بازارهای
فوالدیودر
تهران
ناودانی در بازار
قیمت محصوالت قیمت نبشی

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

ساده
میلگرد ساده
میلگرد

هفته چهارم شهریور
میلگرد ساده

سایز

6.5
سایز

19,200
شهریور
هفته چهارم

10
8
12
10
14
12

22,000
21,500
21,900
22,000
21,700
21,900

8
6.5

21,500
19,200

14

21,700

سایز
سایز
8
8
10
10
12
12
14
14
16

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

18,550مهر
هفته اول

21,600
18,550

21,200
21,600
21,900
21,200
21,700
21,900
آجدار
میلگرد
میلگرد آجدار

هفته چهارم شهریور
میلگرد آجدار

شهریور
هفته چهارم
18,700
18,700
18,150
18,150
18,150
18,600
18,600
18,500

16
18
18
20
20
22
22
25
25
28
28
30
30
32
32

هفته اول مهر

21,700

هفته اول مهر
18,800مهر
هفته اول
18,800
18,250
18,250
18,250
18,550
18,550
18,550
18,550
18,500
18,500
18,500
18,500
18,500
18,500
18,500
18,500
18,500
18,500
18,030
18,030
18,500
18,500

18,500
18,500
18,500
18,500
18,500
18,500
18,500
18,500
18,500
18,500
18,500
18,050
18,050
18,550
18,550

نبشی
نبشی
نبشی
هفته چهارم شهریور
هفته چهارم شهریور
21,200
21,200
20,000
20,000
20,000
20,000
19,800
19,800
19,600
19,600
19,500
19,500
19,500
19,500
22,500
22,500

ناودانی
ناودانی
ناودانی

هفته چهارم شهریور
هفته چهارم شهریور
20,000
20,000
19,250
19,250
19,300
19,300
20,000
20,000
19,700
19,700
19,900
19,900
*
*
29,000
29,000
18,100
18,100

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

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

هفته اول مهر
هفته اول مهر
21,300
21,300
19,900
19,900
19,900
19,900
19,500
19,500
19,600
19,600
19,500
19,500
19,500
19,500
23,500
23,500
هفته اول مهر
هفته اول مهر
20,000
20,000
19,300
19,300
19,300
19,300
19,900
19,900
19,900
19,900
20,000
20,000
*
*
29,000
29,000
18,100
18,100

30,000

25,000

20,000

ناودانی

بورس کاال

تولیدکننده
کننده
تولید

حجممعامله

نبشی

قیمتپایانیمیانگین

15,000

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

600

20,200

1393/06/25

1393/09/24

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

26,770

16,707

1393/06/31

1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

13,060

17,077

1393/06/31

1393/08/30

10,000

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

26,760

16,707

1393/07/07

1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

18,440

17,077

1393/07/07

1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

3,810

20,200

1393/07/07

1393/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

950

29,150

5,000
1393/07/07

1393/09/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

33,500

15,560

1393/07/01

1393/07/30

شمش بلًم (5SP)150*150

4,000

15,400

1393/07/02

1393/07/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

11,000

15,400

1393/07/06

1393/07/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

65,000

فًالد خًزستان

میلگرد ساده

ورق سیاه

تولیدکننده

ورق روغنی

حجممعامله
40,400
(تن)

15,290

قیمتپایانیمیانگین
(ریال)
موزون15,020

1393/07/07

1393/08/30

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

600

20,200

1393/06/25

1393/09/24

فًالد خًزستان

تختال C

16,400

15,020

1393/07/09

1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

26,770

16,707

1393/06/31

1393/08/30

ريب آَه اصفُان

سبذ طًل کًتاٌ میلگرد ي تیرآَه

1,584

15,000

1393/06/25

1393/07/15

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

13,060

17,077

1393/06/31

1393/08/30

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

40,000

15,410

1393/06/30

1393/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

26,760

16,707

1393/07/07

1393/08/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 12تاA3-16

770

17,050

1393/06/30

1393/07/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

18,440

17,077

1393/07/07

1393/08/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد14،12يA3-20
سبذ تیرآَه طًل کًتاٌ  14تا

1,188

17,100

1393/06/30

1393/07/30

کاالکاال
نام نام

(ریال)ریال)
پایانی (
هعاهله (تن) قیوت
حجن
موزون
(تن)

تاریخمعامله
هعاهله
تاریخ

تحویل
تاریختحویل
تاریخ

ریال/کیلوگرم

تولید کننده

میلگرد آجدار

نام کاال

حجن هعاهله (تن) قیوت پایانی (ریال)

تاریخ هعاهله

تاریخ تحویل

فًالد خًزستان

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

3,810

20,200

1393/07/07

1393/09/30

ريب آَه اصفُان

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

950

29,150

1393/07/07

1393/09/30

ريب آَه اصفُان

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

33,500

15,560

1393/07/01

1393/07/30

ريب آَه اصفُان

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

4,000

15,400

1393/07/02

1393/07/30

ريب آَه اصفُان

تختال C

نام کاال

1393/07/08

1393/08/30

440

15,900

1393/06/30

1393/08/30

30
میلگرد 28،25يA3-32

13,200

15,400

1393/06/30

1393/08/30

2,000

17,000

1393/07/02

1393/07/30

تیرآَه 16

20,000

16,410

1393/07/06

1393/08/30

27
سبذ تیرآَه طًل کًتاٌ  14تا

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

11,000

15,400

1393/07/06

1393/07/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد مخلًط

1,076

17,050

1393/07/06

1393/07/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

65,000

15,290

1393/07/07

1393/08/30

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

20,000

14,320

1393/06/31

1393/08/25

فًالد خًزستان

تختال C

40,400

15,020

1393/07/08

1393/08/30

فًالد َرمسگان جىًب

تختال C

2,000

14,320

1393/07/01

1393/08/25

فًالد خًزستان

تختال C

16,400

15,020

1393/07/09

1393/08/30

ريب آَه اصفُان

سبذ طًل کًتاٌ میلگرد ي تیرآَه

1,584

15,000

1393/06/25

1393/07/15

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

40,000

15,410

1393/06/30

1393/07/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 12تاA3-16

770

17,050

1393/06/30

1393/07/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد14،12يA3-20
سبذ تیرآَه طًل کًتاٌ  14تا

1,188

17,100

1393/06/30

1393/07/30

440

15,900

1393/06/30

1393/08/30

13,200

15,400

1393/06/30

1393/08/30

2,000

17,000

1393/07/02

1393/07/30

* به دلیل تعداد زیاد معامالت ،مهمترین آنها انتخاب شده است.

ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان

27
سبذ تیرآَه طًل کًتاٌ  14تا
30
میلگرد 28،25يA3-32

