قیمتهای
داخلی و خارجی
محصوالتفوالدی

1

برنامه  4ساله
برای عوارض
صادراتیسنگآهن
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

شماره شصت و دوم نیمه دوم آبان ماه1393

فهرست

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

نگاه اعضای انجمن بر
تولید فوالد در سند چشم انداز

سخن اول
بایدخصوصیسازیهاوتصمیمگیریها
واقعی شود
بهمن قاسمی

رئیس هیئت مدیره شرکت آریان فوالد
ما در حال حاضر حدود 15میلیون تن تولید فوالد داریم که بخش خصوصی
علی رغم مجوزی که برای بیست میلیون تن دریافت کرده است می تواند
تنها دو تا سه میلیون تن تولید داشته باشد .متاسفانه تا چند سال پیش که
هنوز سیستم با حال حاضر متفاوت بوده و طرز فکر ها در این حد شفاف
نبود تولید کنندگان جواز های تاســیس و بهره برداری را دو سه برابر می
گرفتند .مثال ظرفیت اســمی ما 300هزار تن بود اما پروانه ای با ظرفیت
 600هزار تن دریافت کردیــم .در حالی که در عمل  150هزار تن تولید
داریم یعنی یک چهارم آنچه که با آن پروانه دریافت کردیم .از طرف دیگر
بخش خصوصی موجود بیشتر در بخش نورد رشد کرده و در بخش ذوب و
صنایع باال دستی پیشرفتی نداشته است .به همین دلیل شرکت های دولتی
و ایمیدرو نقطه گلوگاه را گرفته است و بخش خصوصی نورد نزدیک به دو
سال است که با ضرر در تولید رو به رو است .مثال در سه چهار سال پیش
شــمش با قیمت 500تومان از  CISوارد می کردیم در حالی که شرکت
فوالد خوزستان شمش را به مبلغ  400تومان به فوالد کویت می فروخت.
وقتی هم که بازار ما دچار آسیب شد کویتی ها دیگر از ما خریداری نکردند
بلکه آنها تنها هدفشان سوء استفاده از این وضعیت فوالد کشور بود.
مصرف کننده عمده محصوالت بخش خصوصی نورد ،دولت اســت و به
همین خاطر عموما دولت خرید خود را از شرکت های دولتی همانند فوالد
مبارکه یا ذوب آهن اصفهان و شرکت های دولتی و نیمه دولتی انجام می
دهد و بنابراین بخش خصوصی مشتری چندانی ندارد .مثال در شرایط برابر
شرکتی مثل ذوب آهن می تواند تیر آهن خود را با مبلغی بالغ بر کیلویی
 2500تومان بفروشد در حالی که محصول ما با مبلغ کیلویی 1800تومان
هم مشتری ندارد .زیرا مشتری در بسیاری از موارد مکلف است که خرید
خود را از یک شرکت دولتی انجام دهد و این مسئله بخشی از مشکالت
بخش خصوصی است.
عالوه بر این در بحث قیمت گذاری شمش با مسائلی همچون دامپینگ و
دپو رو به رو هستیم ومشاهده می کنیم که شمش به خارجی ها بسیار ارزان
تر فروخته می شــود .در حال حاضر ما که یک خط 300هزار تنی مقاطع
و سه خط میلگرد با ظرفیت تولید بیش از یک میلیون تن داریم تولیدمان
حتی به  200هزار تن هم نمی رسد.
به نظرم برای حل مشکالت صنعت فوالد باید ابتدا از یک طرف ،خصوصی
سازی ها و از طرف دیگر تصمیم گیریها واقعی شود .دولت در حال حاضر
کل اقتصاد و گردش مالی را راکد نگاه داشــته است و احساس می کند با
این کار تورم را مهار کرده است.
از طرف دیگر تمام شرکت های دولتی ما تولید محور هستند نه سود محور
مثال ذوب آهن ســال هاســت که در حال ضرر دادن است و این مسئله
برایش اهمیت باالیی ندارد .ولی برعکس شرکتهای بخش خصوصی سود
محور هســتند مثال اینکه ما هم اکنون بیشتر از بیست درصد ظرفیتمان
تولید نمی کنیم به این خاطر اســت که برایمان به صرفه نیســت .حتی
گاهی حاشیه سود به جایی می رسد که مجبور به تعطیل کردن کل خط
می شــویم .به عقیده بنده جهت گیری کل اقتصــاد ما در دولت اعتدال
هم متاسفانه بر ضد تولید اســت و ما عادت به شعار دادن داریم و دولت
و مجلس و مراجع ذیربط هیچ اقدام عملیاتی برای بهبود وضعیت صنعت
انجام نداده اند.

لیال مقدمفر  -تولیدکنندگان فوالد مشکالتی را در سد راه تحقق سند چشمانداز  ۱۴۰۴برای تولید ساالنه
فوالد به  ۵۴میلیون تن بیان کرده اند و اظهار داشته اند در بهترین وضعیت به تولید  40میلیون تن دست خواهیم یافت.
فراهم نبودن زیرســاختهای مناســب برای رســیدن به این سند و برهم
خوردن معادالت بینالمللی ،فوالدی ها را واداشــته است پیشنهاد کاهش
 ۱۰میلیون تنی این محصول را بدهند .در یک مقایســه ،به نظر می رســد
کشور تا پایان ســال جاری به تولید ۱۸میلیون تن فوالد برسد که در این
وضعیت تنها ۳۳درصد از ســند چشمانداز محقق شــده و تا تحقق کامل
سند یک بازه زمانی یازده ســاله خواهیم داشت .به طور میانگین ایران در
سالهای اخیر هر سال  ۲میلیون تن تولید فوالد خود را افزایش داده است
و اگر با همین سرعت طی یازده سال آینده روند تولید فوالد افزایش یابد و
از استهالک زیرساختها چشمپوشی شود ،در سال  ۱۴۰۴ایران به تولیدی
در حدود  ۴۰تن خواهد رسید.
در حالیکــه چین به عنــوان بزرگترین تولیدکننده فــوالد جهان با ارزان
فروشی فوالد خود تالش میکند بازارهای جهانی را قبضه کند و همچنین
یکی از مهمتریــن تقویتکنندههای چین برای افزایش تولید فوالد ،پایین
آمدن قیمت جهانی سنگآهن اســت ،باید دید کشورهایی چون ایران که
خود ســنگآهن دارند باید در قبال فضای جهانی پیش آمده چه خواهند
کرد؟ تالش برای تولید فوالد بیشــتر به منظور کاهش صادرات سنگ آهن
و رســیدن به مقدار مورد نظر در سند چشمانداز یا تصمیم بر کاهش تولید
فوالد به منظور تطبیق با شرایط جهانی تولید محصوالت انرژی برگرفتهاند.
بهرام سبحانی ،رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با بیان
اینکه حدود  ۸ســال از برنامه سند چشمانداز گذشته و با توجه به اتفاقات
ناخوشــایند صنعت فوالد ،امکان جبران ایــن عقب ماندگی وجود ندارد به
خبرنگار صمت گفت :برای رســیدن به این مقدار تولید نیازمند جابهجایی
 ۲۰۰میلیــون تن کاال هســتیم ،ضمن اینکه برای تولیــد  ۸۰میلیون تن
کنستانتره باید در حدود ۲۰۰میلیون تن سنگ آهن استخراج کرد ،اما هنوز
در توسعه معادن و حملونقل برنامه خاصی اجرا نکردهایم .به طوریکه در
امسال برخی واحدهای تولید فوالد کمبود برق داشتهاند.
حمیــد رضا طاهری زاده نایب رییس انجمــن تولیدکنندگان فوالد در این
خصوص با اشاره به رشــد 7درصدی فوالد ایران نسبت به رشد 3درصدی
فوالد در بازارهای جهانی به خبرنگار صمت گفت :زمانی که سند چشمانداز
نوشته شد و برای میزان تولید فوالد تصمیمگیری صورت گرفت این میزان
خیلی بیشــتر از توان تولید داخلی کشور در نظر گرفته شد ،به نحوی که
االن می بینیم که احتمال رسیدن به این میزان کم است.
طاهریزاده در ادامه به رصد وضعیت تولید فوالد در ایران پرداخت و گفت:
با همین مقدار کارخانههایی که داریم رشــد خوبی داشته ایم و در صورتی
که بخواهیم تولید را افزایش دهیم باید کارخانههای جدید تاسیس کنیم که

این کار هم نیازمند ایجاد زیرساختها و بسترهای دیگری چون حملونقل
ریلی و دریایی است.
در شرایطی که تحقق سند چشمانداز در زمینه فوالد یکی از راههای اصلی
توسعه کشــور محسوب میشود ،به گفته ســیدرضا شهرستانی از اعضای
فعال انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران «با توجه به شرایط و امکانات تولید،
کاهش  ۱۰میلیون تنی رسیدن به رقم  ۴۴میلیون تن میتواند زمینه رشد
و توســعه اقتصاد کشور را فراهم کند ».ســیدرضا شهرستانی در شرایطی
عقبنشــینی از سند چشــمانداز را مطرح کرده که به گفته وی ایران یکی
از صادرکنندگان ســنگآهن به چین است و اکنون بالغ بر  ۲۴میلیون تن
ســنگآهن به این کشور صادر میشود .این در حالی است که با کم کردن
صادرات ســنگآهن و افزایش تولید فوالد ،ایــران میتواند از واردات فوالد
جلوگیری کرد.
پرســش اساســی امروز صنعت فوالد ایران این اســت که در شرایط فعلی
چگونه می توانیم به ظرفیت اعالم شده دست پیدا کنیم و یا نزدیک شویم.
سیاســت های کلی درازمدت ما بر این است که فوالد مصرفی ما در داخل
به حدود  45میلیون تن برســد و  10میلیون تن هم برای صادرات در نظر
گرفته شود .شهرستانی توجه به صادارت را پیشنهاد می دهد و به خبرنگار
چیالن می گوید :برای نزدیک شدن به این چشم انداز ،توسعه روابط با سایر
کشورها می تواند کمک بسیاری به ما کند .شما چین را در نظر بگیرید ،با
اینکه بزرگترین تولیدکننده فوالد در جهان اســت ،در سال  2008که می
خواست المپیک را برگزار کند و کمبود شدید فوالد داشتند ،صادرات خود
را قطع نکردند و کمبود خود را از طریق واردات جبران کردند .اما در کشور
ما تا صادرکننده مشتری خودش را در دیگر کشورها پیدا می کند ،ناگهان
او را موظــف میکنند که در ابتدا نیاز بــازار داخلی را تامین کند و آنگاه به
صادرات بیندیشد.
گرچه ایران در زمینه صادرات فوالد خام رشد داشته است ،اما نکته مهمتر
در این زمینه رشد واردات برخی محصوالت فرآوری شده این صنعت است.
رشــد ۴۰درصدی صادرات فوالد در نیمه نخست امسال ،رشد  ۷درصدی
تولیــد فوالد،کاهش ۷۴درصدی واردات شــمش فــوالد و کاهش واردات
میلگرد همه در نگاه اول و بدون توجه به تحریم اقتصادی ایران ،جزو نقاط
مثبت صنعت فوالد کشور محسوب میشوند ،اما به همین نسبت در واردات
ورق فوالدی ایران رشــد  ۵۰درصدی داشــته است ،با توجه به نیاز بیشتر
صنایع پاییندستی به فوالد و فرآوردههای فوالدی در صورت رفع تحریمها
و فراهم نبودن شرایط تولید فوالد تا سقف سند چشمانداز باید دید بهترین
سیاست ترکیبی در صنعت فوالد کشور چه میتواند باشد؟

آرشیو ماهنامه چیالن و بولتن اخبار فوالد ،را به صورت رایگان در سایت استیل ایران مشاهده کنید.
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خبر داخلی
کارخانهفوالدآستاراتعطیلشد

فرهـاد شـفقتی ،مدیـر کارخانـه فوالد آسـتارا
گفـت :ایـن کارخانـه پـس از گذرانـدن همهی
مراحـل آزمایشـی ،از هفتـه گذشـته عملیـات
تولیـد میلگـرد با اسـتاندارد ملـی جهت عرضه
بـه بـازار را آغـاز کـرد کـه بهعلـت کمبـود
نقدینگـی بـرای تأمیـن مـواد اولیـه از صبـح روز دوشـنبه  19آبانمـاه
تعطیل شـد.
وی بـا اشـاره بـه خریـد مقـدار مشـخصی شـمش آهـن از منابـع داخلی
کارخانـه و تبدیـل آنها به میلگرد طی یک هفته گذشـته ادامـه داد :برای
ادامـه فعالیـت نیازمنـد خرید مجدد شـمش آهن هسـتیم که متأسـفانه
عمـل نکـردن مسـئوالن بـه تعهداتشـان در پرداخـت الباقی تسـهیالت،
مشـکالت اساسـی را بـرای ایـن واحـد بـزرگ تولیـدی بـه وجـود آورده
است.
مدیـر کارخانه فوالد آسـتارا با انتقاد از مراجعه نکردن مسـئوالن اسـتانی
و شهرسـتانی جهـت بازدیـد از این کارخانـه و نحوه راهانـدازی خط تولید
آن اظهـار کـرد :بـا تعطیلی این کارخانـه  25نفر از کارگران که به شـکل
مسـتقیم در آن مشـغول به فعالیت بودند ،بیکار شـدند.

استاندار لرستان خبر داد:

آغاز مجدد عملیات اجرایی
مجتمع فوالد ازنا

اسـتاندار لرسـتان در حاشیه سفر به شهرستان
ازنـا در رابطـه بـا مجتمـع فـوالد و ذوب آهـن
ایـن شهرسـتان اظهـار داشـت :مجتمـع فـوالد و ذوب آهـن ازنـا یکی از
پـروژه هـای قدیمـی در اسـتان اسـت که در یک سـال گذشـته پیگیری
هـای خوبـی بـرای رفع مشـکالت آن انجام شـده اسـت.
بـه گـزارش اخبار فـوالد ،هوشـنگ بازوند با بیـان اینکه بـا پیگیری همه
مسـئوالن و برگـزاری جلسـاتی با بانک عامل مشـکالت این طـرح تا حد
زیـادی برطرف شـده اسـت ،افزود :با رفع این مشـکالت عملیـات اجرایی
ایـن طـرح مجددا آغاز شـده و در سـال آینده فعال خواهد شـد.
عملیـات سـاخت مجتمـع فـوالد و ذوب آهـن ازنـا کـه ظرفیـت تولیـد
سـاالنه یـک میلیـون و  ۲۰۰هـزار تـن ورق در فـاز اول و سـاالنه ۷۰۰
هـزار تـن فـوالد خـام در فـاز دوم را دارد ،در سـال  ۸۵در منطقـه ویـژه
اقتصـادی ازنـا آغـاز شـد و پس از حدود سـه سـال توقف کامل بـار دیگر
آغاز شـده اسـت.

بومیسازی ماشینآالت و
تجهیزات در فوالد مبارکه

مديرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اشــاره به
اينکــه ماشــين آالت و تجهيــزات فــوالد مبارکه
از  13هــزار و  702قطعــه تشــکيل شــده اســت
گفــت :در دو ســال گذشــته حــدود  10هــزار و
 861قطعــه بــه دســت متخصصــان توانمنــد ايــن شــرکت بوميســازي
شــده اســت.
وي افــزود :بــا بومــي ســازي ايــن قطعــات ســاالنه از خــروج بيــش از 3هزار
ميليــارد ريــال ارز بــه خــارج از کشــور جلوگيري شــده اســت.
بهــرام ســبحاني خاطرنشــان کــرد :هم اکنــون بيــش از  85درصــد قطعات
ماشــين آالت و تجهيــزات فــوالد مبارکــه اصفهــان بوميســازي شــده
اســت و بيــش از  2هــزار و  876شــرکت تامينکننــده بــا فــوالد مبارکــه
همــکاري فعــال دارنــد.

کاهش قیمت تمام شده
محصوالت در ذوب آهن
اصفهان

مدیرعامل شـرکت ذوب آهـن اصفهان گفت :در
حـال حاضـر فعالیتهـای بسـیار موثـری برای
کاهـش قیمـت تمـام شـده صـورت گرفتـه که
برخـی از آنهـا شـامل کاهـش مصرف کک ،مـواد آهـن دار ،آب ،بـرق و گاز
طبیعی اسـت.
بـه گـزارش اخبـار فوالد  اردشـیر سـعد محمـدی در دیـدار با معـاون وزیر
صنعـت ،معـدن و تجـارت و رئیـس هیئت عامل ایمیـدرو با اشـاره به اینکه
ایـن شـرکت آمادگـی الزم برای افزایـش تولیـد را دارد اما به دلیل شـرایط
بـازار ً
فعلا ایـن کار را انجـام نمیدهـد ،افـزود :مجموعه ایـن اقدامات باعث
شـده ذوب آهـن برخلاف سـایر شـرکت هـای بـزرگ فـوالدی موفـق بـه
کاهـش قیمت تمـام شـده محصول خود شـود.
وی با ارائه گزارشـی از عملکرد هفت ماهه این شـرکت در سـال  ٩٣گفت:
رشـد  ٤٢درصـدی تولیـد فـوالد خـام ،رشـد  ١٩درصـدی تولیـد محصول
نهایی،کسـب رکـورد هـای تولیـدی در بخـش هـای مختلـف ،راه انـدازی
باتـری شـماره یک کک سـازی ،راه اندازی واحد پاالیـش گاز کک و بازیابی
مـواد شـیمیایی طرح تـوازن ،تولیـد شـمش  A٩٠٠با مقطـع ٣٣٠*٢٥٠
جهـت تولیـد ریـل و تیـر آهـن بال پهـن ،امضـای تفاهـم نامه تولیـد ریل
بـا حضـور سـه وزیر و کسـب عنوان صـادر کننـده ممتاز کشـوری از جمله
دسـتاوردهای ذوب آهـن از ابتـدای سـال  ٩٣تا کنون اسـت.

اخبار انجمن

منطقه ویژه خلیج فارس برای
تولید فوالد ،مقرون به صرفه
است

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان گفت :تحقق
وعده های رییس جمهوری در خصوص معرفی این اســتان به عنوان قطب
فوالد کشــور با تولید ١٠میلیون تن فوالد ،مستلزم تامین مواد اولیه کافی و
به موقع است.
مرتضـی آقاجانـی خاطرنشـان کـرد :منطقه ویـژه اقتصـادی صنایع معدنی
وفلـزی خلیـج فـارس بـه دلیـل قرارگرفتـن در مجـاورت آبهـای آزاد،
دارابـودن اسـکله اختصاصـی مجهـز بـه سیسـتم تخلیـه و بارگیـری مـواد
فلـه معدنی،خطـوط ریلـی ،دریایی ،جـاده ای ،منابـع گازی ،نیـروگاه برق و
پاالیشـگاه بندرعبـاس و همچنین نزدیکـی به معادن سـنگ آهن گل گهر
سـیرجان از موقعیـت مناسـب تـری نسـبت بـه دیگر اسـتانها بـرای تولید
مقـرون بـه صرفـه فـوالد برخوردار اسـت.
وی در ادامه از اختصاص نیافتن ارز مبادالتی به شــرکت فوالد هرمزگان به
دلیل قرار داشتن درمنطقه ویژه خلیج فارس به عنوان یکی دیگر ازمشکالت
تولیــد فوالد در رقابت با دیگر رقبایی نام برد که هم اکنون از آن اســتفاده
میکنند.

بهرهبرداری از فاز احیای
مجتمع فوالد بافت تا پایان
سال جاری

علــی ریاضی ،مدیر مجتمع فــوالد بافت گفت:
بخش خصوصی به منظور تسریع در روند تکمیل
این طــرح صنعتی تا  80درصد در زمینه تامین
اعتبارات سرمایه گذاری کرده است.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از ایرنا ،علی ریاضی افزود :عملیات اجرایی طرح
فوالد بافت ،هشــتم آبان ماه  1386آغاز شد و با وجود تالش و حمایت های
دولتی به دلیل تامین نشــدن به موقــع  اعتبارات اختصاص یافته به کندی
پیشرفت کرده است.
وی بیان کرد :این طرح با  75درصد پیشــرفت فیزیکی در بخش احیا و 35
درصد در بخش ذوب در حال فعالیت و آماده سازی است.
مدیر مجتمع فوالد بافت ،یکی از هفت طرح فوالدی کشور از شتاب بخشی
به احداث این مجتمع خبر داد و گفت :طبق آخرین برآوردهای انجام شده تا
پایان سال  93بخش احیای این مجتمع فوالدی به بهره برداری خواهد رسید.

حضور پررنگ انجمن در جلسات بررسی طرح
جامع فوالد

حضور فعال انجمن در جلسات کارگروه رفع
موانع تولید و سرمایه گذاری

پس از تشــکیل کارگروه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در دولت یازدهم
و سپردن مســئولیت آن به وزارت امور اقتصادی و  دارایی ،دو جلسه از این
کارگروه در آبان ماه سال جاری با حضور مسئولین و تشکل های بزرگ کشور
برگزار شــد که دبیر و نایب رئیس انجمن در این جلسات حضور یافتند و به
بیان مشکالت و مسائل تولیدکنندگان فوالد کشور پرداختند.
در این جلسات مسائل مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته و  به طور عملیاتی
اقدامات اجرایی الزم برای رفع مســائل تولیدکنندگان کشور از قبیل صدور
بخشنامه و آیین نامه یا جلب مشارکت دستگاه های مربوطه مصوب می شود
و در برخی موارد نیز پیشنهاد تنظیم الیحه یا اصالح قوانین و یا اخذ مصوبه از
هیئت وزیران مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.
انجمن نیز مسائل مطرح شده توسط شرکتهای محترم عضو را بررسی و در قالب
کاربرگ های اقدامات پیشنهادی در جلسات این کارگروه ارائه و به دفاع از آنها
می پردازد .لذا انجمن به طور جدی از اعضاء خود در خواست نموده که مسائل
و مشکالت خود را به همراه راهکارهای پیشنهادی به دفتر انجمن ارائه نمایند.

مدیر عامل فوالد هرمزگان:

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران شما را به بازدید از
جایگاه ویژه تولیدکنندگان فوالد ایران با بیش از
 1000مترمربع وسعت
در یازدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران متافو
در سالن  8-9دعوت می نماید.
زمان 7 :تا  11آذر ماه
مکان :محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

به دنبال دعوت معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایمیدرو از انجمن برای بررسی
و نقد طرح جامع فوالد ،دبیر انجمن در جلسه ای با همین موضوع شرکت کرد.
بسیاری از موارد مندرج در طرح جامع فوالد که در سال  1383مصوب شده
است ،از دید اغلب کارشناسان و متخصصین این صنعت نیاز به اصالح و بازنگری
داشت و عدم تحقق اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز دلیل مضاعفی برای
بازنگری در طرح جامع فوالد شده بود .به همین منظور و در دولت یازدهم وظیفه
بازنگری در طرح جامع فوالد توسط رئیس هیئت عامل ایمیدرو به شرکت ملی
فوالد ایران محول شد که این شرکت هم از طریق شرکت مشاور خود یعنی
شرکت مهندسی فوالد تکنیک ظرف مدت  6ماه به بازنگری آن پرداخته که در
برخی موارد حتی فصول یا موارد جدیدی مطرح شده است .دبیر انجمن در جلسه
بررسی طرح جامع فوالد ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدام شرکت ملی فوالد در
برنامه ریزی برای آینده صنعت فوالد کشور ،به بیان نقاط قوت و ضعف طرح
جامع فوالد پرداخت و از توجه ناکافی به بخش خصوصی در این طرح و همچنین
عدم تطابق نتایج و راهبردهای طرح با واقعیات موجود صنعت فوالدگالیه کرد
و از متولیان امر خواست که مباحث اطالعاتی و آماری طرح با حضور خبرگان
صنعت فوالد مورد بررسی بیشتری قرار گیرد که خوشبختانه پیشنهاد انجمن
مورد موافقت قرار گرفت.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خواستار شد:

برنامه  4ساله برای عوارض صادراتی سنگآهن
سید رسول خلیفه سلطانی با اشاره به این موضوع که لغو شدن عوارض صادراتی
سنگ آهن سیاستی ضد تولید و اشتغال است به دالیل این تصمیم پرداخت و گفت:
به نظر میرسد با توجه به اینکه بازار سنگ در دنیا به رکود کشیده شده است ،دولت به
این نتیجه رسیده که عوارض صادراتی سنگ اهن برداشته شود اما به اعتقاد بنده یک
سیاست  ۵تا  10ساله برای تشویق معدن کاران باید اتخاذ شود چراکه حذف عوارض
صادراتی سنگ آهن ضدتولیدی است.
رسول خلیفه سلطانی ،دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا با
اشاره به لغو عوارض صادراتی سنگ آهن اظهار داشت :ما به دنبال تعطیلی کسبوکار

سنگ آهنیها در کشور نیستیم اما این موضوع که در مقطعی عوارض سنگ آهن
گذاشته و در زمان دیگر این عوارض لغو می شود درست نیست.
خلیفهسلطانگفت:بهاعتقادبندهتعیینعوارضصادراتیبرایسنگآهنمنطقیاستو
در صورتی که سالی ۵درصد به این عوارض اضافه شود ظرف ۴سال عوارض ۲۰درصدی
برای سنگ آهن معقول به نظر میرسد زیرا در این مدت هم تولیدکننده فرصت ارزیابی
و برنامه ریزی برای تولید فراوری خواهد داشت و هم از تولیدات داخل حمایت می شود.
وی با بیان اینکه سیاست عوارض از سوی دولت سیاست تشویقی برای تولیدات داخل
است گفت :در حال حاضر حدود  ۱۴میلیون تن ظرفیت در حال احداث برای کنسانتره

در کشور وجود دارد و طبیعی است که سنگ آهن صادراتی باید جذب کارخانجات
تولیدکننده کنسانتره شود .همچنین سنگهای هماتیتیکه در حال صادر شدن است و
قابل تبدیل نیست هم می تواند با استفاده از تکنولوژی های جدید و انجام یک پروسه
برای تولید فوالد مورد استفاده قرار گیرد.
دبیر انجمن در ادامه گفت :همچنین تکنولوژیهایی وجود دارد که برای ایجاد توازن
در زنجیره فوالد باید به داخل کشور آورده شود و در این مسیر عدم وضع عوارض
صادراتی سنگ آهن سیاستی ضد تولید و اشتغال است و عوارض  ۵درصدی در
مقایسه با منافع ملی بسیار آن چندان زیاد نبود.
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خبر خارجی
کاهش فعالیت بازار ورق
روسیه در آستانه فصل جدید

کاهش فصلی فعالیــت بازار ورق روســیه آغاز
شده است .کارخانه ها با کاهش تقاضا و ابهامات
اقتصادی داخل کشور تمایل بیشتری به صادرات
دارند .از طرفی افت ارزش روبل فروش به بازارهای
جهانی را به صرفه تر نموده است.
به گزارش اخبار فوالد ،در بازار داخلی مســکو قیمت فعلی ورق گرم  ٥٢٧تا
 ٥٤٧دالر هر تن با  ١٨درصد مالیات بر ارزش افزوده است .بدون مالیات ارزش
افزوده میانگین قیمت بازار از  ٤٨٤تا  ٥١٣دالر هر تن هفته قبل به  ٤٤٠تا
 ٤٦٥دالر هر تن تحویل مسکو رسیده است.

رکود تقاضا در زمستان؛ علت
اصلی افت قیمت فوالد چین

هنوز به طور دقیق مشــخص نیســت اجالس
اپــک در پکن تا چه میزان موجب کاهش تولید
فوالدسازان این منطقه شده است .اخیرا انجمن
آهن و فوالد چین در گزارشی رکود فصلی تقاضا
در زمســتان را علت اصلی افت قیمت فوالد تا پایان نوامبر دانســت .به نظر
کارشناســان کاهش تولید در شمال چین برای کاهش آلودگی هوا در طول
اجالس اپک تاثیر ناچیزی بر قیمت ها داشته است.
گرچه تولید فوالد چین در اکتبر و نوامبر نزولی است ولی آن قدر کاهش نمی
یابد که بر قیمت فوالد اثر مثبتی وارد سازد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از انجمن آهن و فوالد چین ،بین  ٢١تا  ٣١اکتبر
 ١٥٦کارخانه ای که مورد بررسی قرار می گیرند تولید روزانه یک میلیون و
 ٦٣١هزار تن فوالد را ثبت کرده اند که نسبت به اواسط اکتبر  ٧,٥درصد افت
داشته است .البته آمار تولید  ٨کارخانه ارائه نشده از این رو به نظر کارشناسان
آمار دقیق تر تولید پایان اکتبر در چین باید یک میلیون و  ٧١٠هزار تن در
روز باشد که  ٣,٣درصد نسبت به اوسط اکتبر کمتر خواهد بود.

یونی استیل کویت با
مشارکت ایمیدرو ساخته شد

٤٩درصد ســهام مجتمع فــوالد کویت متعلق
به ایمیدرو و ٥١درصد آن به ســهامداران بخش
خصوصی تعلق دارد و بدین ترتیب ظرفیت تولید
نورد مجتمع یونی اســتیل هــم اینک به مرز
 ٩٠٠هزار تن افزایش یافته است .پیش از این ظرفیت تولید نورد این کارخانه

 ٦٥٠هزار تن بود.
این کارخانه که تولید آزمایشی خود را با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو و 
مدیر عامل و هیات مدیره آن شرکت آغاز کرده در مدت  ٢١ماه ساخته شده
اســت و برای اجرای آن  ٧٧میلیون یورو سرمایه گذاری شده است.کارخانه
با افت قیمت جهانــی قراضه و کمبود تقاضا در
جدید نورد یونی استیل بخشی از مجتمع فوالد کویت است.
بازار میلگرد ،هفته گذشته قیمت میلگرد در بازار
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قیمت پایه  ١٦٠تا  ١٧٠یورو هر تن درب کارخانه
ـد
ـ
تولی
ـدار
ـ
م
وارد
ـد
هفتــه هــای نخســتین ســال جدیــد میــادی ایــن واحـ
ثبت شده است.
ـده
ـ
ش
ـف
ـ
تعری
ـن
ـ
ت
شــود .ظرفیــت تولیــد ســاالنه ایــن کارخانــه  ٨٥٠هــزار
به گزارش اخبار فوالد به نقل از ایفنا ،پس از افت قیمت  ٢٠یورویی قراضه در
کــه تــا  ٩٥٠هــزار تــن قابــل افزایــش اســت.
ایتالیا در ماه اکتبر ،انتظار می رود در نوامبر نیز قیمت نزولی باشد و نسبت به
اوایل اکتبر تا  ٣٠یورو هر تن ارزان تر شود.

کاهش قیمت میلگرد در ایتالیا
به دنبال افت قراضه

کاهش تولید فوالد در آلمان

در اکتبر ســال جاری تولید فــوالد خام آلمان
٦درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته پایین
آمده به  ٣میلیون و  ٥٤٠هزار تن رسیده است.
این سومین ماه متوالی است که تولید فوالد این
کشور افت داشته است.
در ده ماه نخست سال جاری نیز تولید فوالد آلمان  ١,٦درصد از سال گذشته
باالتر بوده و  ٣٦میلیون و  ١٠٠هزار تن ثبت شــده اســت و نرخ بهره وری
کارخانه ها نیز بین ژانویه تا اکتبر کمتر از  ٨٧درصد بود.

قیمت اسلب در بازار شرق
آسیا کاهش یافت

قیمت پیشنهادی اسلب در شرق آسیا به کمتر از
 ٥٠٠دالر هر تن سی اف آر رسیده  چون جو بازار
راکد است و قیمت محصوالت فوالدی نیز پایین
می باشد .عرضه کننده ها یک ماه قبل به دنبال
 ٥١٠تا  ٥٣٠دالر هر تن سی اف آر شرق آسیا بودند.
کــره ای هــا وضعیــت عرضــه را نامطلــوب مــی داننــد چــون برخــی از
عرضــه کننــدگان ســی آی اس از بــازار عقــب نشــینی کــرده انــد .در تایوان
قیمــت پیشــنهادی  ٤٨٠تــا  ٤٨٥دالر هــر تــن ســی اف آر از روســیه
دریافــت شــد و اســلب اندونــزی  ٤٩٠تــا  ٤٩٥دالر هــر تــن ســی اف آر
هنــد شــنیده شــد.
اســلب ژاپــن  ٤٩٠تــا  ٤٩٥دالر هــر تــن ســی اف آر تایــوان بــود و محصول
روســیه  ٥٠٠دالر هــر تــن ســی اف آر اســت .بدیــن ترتیــب میانگیــن
قیمــت اســلب وارداتــی در شــرق آســیا از  ٥٠٠تــا  ٥١٠دالر هــر تــن
ســی اف آر یــک مــاه گذشــته بــه  ٤٨٠تــا  ٤٩٠دالر هــر تــن ســی اف آر
رســیده اســت.

ریوتینتو میزان تولید سنگ
آهن را افزایش خواهد داد

غول معدنی ریوتینتو كه  92درصد از درآمدش
از سنگ آهن است هیچ نگرانی از كاهش قیمت
ها ندارد و همچنان مصمم است میزان تولیدش
را افزایش دهد.
به گزارش اخبار فوالد ،سام والش ،مدیرعامل ریوتینتو در گفت و گو با رویترز
اظهار كرد :این شــركت همچنین در مورد سودی كه به سهامداران در زمان
مشخص شدن نتایج كل سال در فوریه پرداخت خواهد كرد ،اطمینان دارد.
قیمت هر تن سنگ آهن  62درصد برای تحویل فوری از  160دالر در فوریه
ســال  2013به  75دالر نزول كرده كه بیش از  40درصد كاهش را نشــان
می دهد.
با این همه والش كه پیش از رسیدن به مدیرعاملی ریوتینتو به مدت هشت
سال كســب و كار سنگ آهن این شركت را اداره می كرد ،مطمئن است با
هزینه تولید  20.40دالر در هر تن كه این شركت در نیمه اول سال 2014
داشت می تواند از این شرایط بدون مشكل خارج شود.

کاهش  2.3درصدی صادرات
سنگ آهن برزیل

صادرات ســنگ آهن برزیل در مــاه اکتبر ٢,٣
درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته افت
داشته به  ٣١میلیون و  ٧٠٠هزار تن رسید.
سنگ آهن صادر شده یک میلیارد و  ٨٠٠میلیون
دالر ارزش داشت که نسبت به سال گذشته  ٤١درصد افت داشته و میانگین
قیمت هر تن سنگ آهن صادراتی این کشور در اکتبر از  ٩٩دالر هر تن فوب
سال گذشته به  ٥٩دالر و  ٥٠سنت هر تن فوب رسید.

قيمتهايجهاني

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

َفتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی بٍ

َفتٍ مىتُی بٍ

483

478

463

463

463

463

455

*

*

*

*

465

*

503

490

490

490

483

*

*

488

485

*

*

*

463

455
520

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

498

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

*

*

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

528

510

513

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

`

*

*

*

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىذرعباس

495

*

*

*

*

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

500

485

483

463

463

463

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

566

558

555

545

540

538

535

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

572

564

561

550

541

541

541

515

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

*

516

514

512

*

*

509

502

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

530

528

528

520

508

508

508

503

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

424

415

416

430

434

534

436

438

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

538

530

*

513

508

508

495

495

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

555

545

545

540

538

540

*

*

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

552

538

537

520

510

510

508

507

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

683

680

*

665

665

665

663

650

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

 19سپتامبر

 26سپتامبر

 3اکتبر

 10اکتبر

 17اکتبر

 24اکتبر

 31اکتبر

 7وًامبر

اخبار فوالد

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

4

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

شماره شصت و دوم نیمه دوم آبان ماه1393

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی
قیمت ورق
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

(واحد :ریال/کیلوگرم)

تهرانتهران
روغنی در بازار
روغنیورق
قیمت
در بازار

سایس

تهرانتهران
بازار
سیاهدردر
ورق
قیمت
بازار
ورق سیاه
قیمت
هفته سوم مهر
21,200
20,850
20,950
20,700
20,750
20,200
19,690
20,150
19,793
18,450
18,400

28
30
32

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی
نبشی

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران
سایس

نیمه اول آبان

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

23,400
24,000
24,200
24,200
24,100
24,100
24,400
24,700
24,800
24,500
*

2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
ساده
میلگردساده
میلگرد

سایز

نیمه اول آبان

سایس

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران
نیمه اول آبان
نبشی
21,200
19,900آبان
نیمه اول
19,900
21,200
19,350
19,900
19,600
19,900
19,500
19,350
19,500
19,600
22,000
19,500

3
4
سایس
5
3
46
8
5
10
6
12
8
15
10

17,800
21,400
میلگرد ساده
18,200
اول آبان
نیمه *
17,800
21,800
21,400
18,200
میلگرد آجدار
*
21,800آبان
نیمه اول
18,650
میلگرد آجدار
18,100
آجدار
میلگرد
18,100
نیمه اول آبان
18,400
18,650
18,400
18,100
18,400
18,100
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
17,920
18,400
18,000
18,400
18,400
17,920
18,000

تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

12
15
سایس
6
8
سایس
10
6
12
8
14
10
16
12
18
14
20
16
22
18
20
22

19,500
ناودانی22,000
نیمه اول آبان
ناودانی
ناودانی20,000
19,300آبان
نیمه اول
19,300
20,000
19,800
19,300
19,800
19,300
19,900
19,800
29,000
19,800
28,000
19,900
18,300
29,000
28,000
18,300
30,000

روند تغییرات هفتگی قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

25,000

تولید کننده

نام کاال

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم B

25,260

16,707

1393/08/05

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم C

17,790

17,077

1393/08/05

1393/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم B

26,290

1393/08/14 15,000 16,707

1393/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق سرد B

3,530

20,200

1393/08/14

1393/10/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق قلع اوذيد

790

29,150

1393/08/14

1393/10/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم B

5,610

16,707

1393/08/19

1393/10/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم C

3,190

17,077

1393/08/19

1393/10/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم B

550

16,707

1393/08/19

1393/10/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم C

660

17,077

1393/08/19

1393/10/30

500

20,200

1393/08/19

1393/11/19

100

20,200

1393/08/19

1393/11/19

800
حجممعامله
200
(تن)

21,952
قیمتپایانیمیانگین
(ریال)
موزون
21,952

1393/08/19

1393/11/19

تاریخمعامله
1393/08/19

تاریخ تحویل
1393/11/19

33,800

15,020

1393/08/11

1393/09/30

25,800

15,290

1393/08/20

1393/09/30

20,000

15,020

1393/08/20

1393/09/30

15,400

1393/08/04

1393/09/30

1393/08/07

1393/08/30
1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق سرد B

میلگرد ساده

ورق سیاه

ورق روغنی

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق سرد B

بورس کاال

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

تولیدکننده
کننده
تولید

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

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گالًاویسٌ G

تولیدکننده
نام کاال
فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گالًاویسٌ G

1393/09/30

ریال/کیلوگرم

ناودانی

نبشی

میلگرد آجدار

حجن هعاهله (تن)

قیوت پایانی (ریال)

20,000

تاریخ هعاهله

تاریخ تحویل

10,000

5,000

تاریخمعامله
تاریخ
هعاهله

تاریختحویل
تاریخ
تحویل

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم B

25,260

16,707

1393/08/05

1393/09/30

فًالد خًزستان

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم C

17,790

17,077

1393/08/05

1393/09/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم B

26,290

16,707

1393/08/14

1393/09/30

فًالد خًزستان

تختال C

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق سرد B

3,530

20,200

1393/08/14

1393/10/30

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

25,000

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق قلع اوذيد

790

29,150

1393/08/14

1393/10/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 32تاA3-12

25,000

16,800

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم B

5,610

16,707

1393/08/19

1393/10/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد A3-20,25

540

17,000

1393/08/07

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم C

3,190

17,077

1393/08/19

1393/10/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14

440

16,650

1393/08/11

1393/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم B

550

16,707

1393/08/19

1393/10/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14

30,000

16,500

1393/08/11

1393/09/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گرم C

660

17,077

1393/08/19

1393/10/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد طًل کًتاٌ 32تاA3-12

5,480

14,850

1393/08/18

1393/08/30

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق سرد B

500

20,200

1393/08/19

1393/11/19

فًالد َرمسگان جىًب تختال C

17,000

14,320

1393/08/05

1393/09/10

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق سرد B

100

20,200

1393/08/19

1393/11/19

فًالد َرمسگان جىًب تختال C

10,000

14,320

1393/08/05

1393/09/10

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گالًاویسٌ G

800

21,952

1393/08/19

1393/11/19

فًالد َرمسگان جىًب تختال C

13,000

14,320

1393/08/06

1393/09/10

فًالد مبارکٍ اصفُان يرق گالًاویسٌ G

200

21,952

1393/08/19

1393/11/19

1,150

16,550

1393/08/07

1393/09/07

فًالد خًزستان

تختال C

33,800

15,020

1393/08/11

1393/09/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

25,800

15,290

1393/08/20

1393/09/30

فًالد خًزستان

تختال C

20,000

15,020

1393/08/20

1393/09/30

نام کاال
کاال
نام

ريب آَه اصفُان

شمش بلًم (5SP)150*150

25,000

15,400

1393/08/04

1393/09/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 32تاA3-12

25,000

16,800

1393/08/07

1393/08/30

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد A3-20,25

540

17,000

1393/08/07

1393/08/30

440

16,650

1393/08/11

1393/09/30

فًالد آلیاشی ایران

تختال C

سبذ میلگرد 25تاA3-16

