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سخن اول
گذری بر مشکالت فعلی صنعت فوالد ایران
احمد سعدی

مدیر عامل مجتمع فوالد البرز غرب
میتوان گفت بزرگترین مشکل صنعت فوالد ما در حال حاضر مسئله
نقدینگی و رکود شدید بازار است .به گونه ای که تقریبا تمام پروژه های
ساختمانی حالت نیمه تعطیل پیدا کرده اند .با بررسی پروانه های صادره
از سوی شهرداری می توان گفت در بخش ساخت و ساز تقریبا  50درصد
کاهش فعالیت داشته ایم .از طرف دیگر صنعت ما با  40درصد ظرفیت
در حال فعالیت است و تمامی این عوامل باعث شده است که بازار خوبی
نداشته باشیم .در حال حاضر تنها راه حل پیش رو این است که با اندیشیدن
تمهیداتی بتوانیم از رکود خارج شویم و به شرکت ها نقدینگی تزریق کنیم
چراکه صنعت فوالد به نقدینگی بسیار زیادی نیاز دارد و شرکت ها باید
بتوانند مواد اولیه را چه در داخل و چه از خارج تامین کنند.
مسئله بعدی این است که دولت نباید اجازه دهد فوالد با ارز مبادالتی وارد
شده و سنگ آهن به راحتی صادر شود .چراکه از این سمت خام فروشی
صورت می گیرد و از طرف دیگر محصول وارد می شود .بخش نورد و ذوب
ما با ظرفیت بسیار پایینی در حال فعالیت است و این درست نیست که
دولت اجازه دهد محصوالت از سایر کشور ها نظیر چین ،ترکیه و  ...وارد
شود .مشکل دیگری که اخیرا با آن مواجه شده ایم دامپینگ چین است .به
دلیل قیمت پایین سنگ آهن ،حدود یک سال است که چین محصوالت
بسیار زیادی تولید کرده است و این محصوالت به زودی به تمام کشورهای
دنیا صادر خواهد شد که ایران هم یکی از آن کشورهاست .در نتیجه دولت
باید اقداماتی انجام دهد که جلوی دامپینگ گرفته شود تا صنایع ما به
خصوص صنعت فوالد متضرر نشود .همه جای دنیا بازار بر اساس عرضه و
تقاضاست .یعنی اگر تقاضا نداشته باشیم عرضه هم با مشکل جدی روبه رو
می شود که این تقاضا در کشور ما در وهله اول در بخش ساختمان سازی
و در وهله دوم در بخش صنعت است .اگر این دو از حالت متعادل عرضه و
تقاضا خارج نشود قطعا صنعت ما رشد خواهد کرد.
متاسفانه ما در حال حاضر در صنعت برنامه ریزی نداریم و نمی دانیم آیا
ماه بعد می توانیم همین میزان تولید را داشته باشیم و آیا بازارش وجود
دارد یا خیر؟ به عنوان مثال شرکت خود ما حدود 20هزار تن محصول در
انبار دارد و ما از یک سمت به بانک سود می پردازیم و از سوی دیگر بازاری
برای محصوالتمان وجود ندارد و محصوالتمان به فروش نمی رسد .به نظر
من بسته پیشنهادی خروج از رکود دولت باید با تزریق نقدینگی ،جلوگیری
از خام فروشی و جلوگیری از واردات فوالد با ارز مبادالتی همراه باشد تا
بتوانیم رقابت کنیم .از سمت دیگر تسهیالتی ارائه شود تا شرکت هایی که
بیشتر محصول و شمش تولید می کنند امکان صادرات داشته باشند زیرا ما
ظرفیت تولیدمان بیش از نیاز بازار است؛ بنابراین باید به ما اجازه صادرات
بدهند تا بازار از رکود فعلی خارج شود.

جناب آقای محمدعلی رفیعیان

مدیرعامل محترم شرکت فوالد اصفهان
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت
عرض می نماییم.
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران  -ماهنامه چیالن

در پی حضور پر رنگ انجمن و شرکت های عضو در نمایشگاه ایران متافو  93صورت پذیرفت:

 5سال غرفه ممتاز
یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو روز  7آذر
ماه  93با حضور دکتر رحمانی ،رئیس کمیسیون صنایع
و معادن مجلس شورای اسالمی و دکتر اسفهبدی،
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نمایشگاههای
بین  المللی ایران افتتاح شد و طی  4روز برگزاری عالوه
بر فعاالن صنایع مختلف ،شاهد بازدید وزیر صنعت،
معدن و تجارت و معاونین ایشان نیز بود.
در این نمایشگاه انجمن برای پنجمین سال متوالی
جایگاه ویژه تولیدکنندگان فوالد ایران را با بیش از
 1000متر مربع مساحت تشکیل داد که تعدادی از
شرکتهای عضو انجمن در آن حضور یافتند .غرفه
انجمن نیز در این نمایشگاه همچون سالهای گذشته و
حتی بیشتر ،بسیار پر رفت و آمد بود و عالوه بر مدیران
شرکتهای عضو انجمن و سایر شرکتهای فوالدی و
همچنین صنایع مرتبط با فوالد ،مسئولین دولتی از
جمله مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت،
معدن و تجارت و معاونین ایشان ،مدیر کل و معاون
دفتر کاالهای فلزی و معدنی سازمان حمایت و تعدادی
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز میهمان انجمن
در این نمایشگاه بودند.
از جمله اقدامات مهم انجمن در نمایشگاه ایران متافو
 ،93در معرض دید عموم قراردادن نسخه مقدماتی
اطلس ملی فوالد ایران به منظور اخذ نقطه نظرات و
پیشنهادات بازدیدکنندگان و استفاده از آنها در جهت
تکمیل این طرح ملی بود که خوشبختانه با استقبال زیاد
بازدیدکنندگان از جمله وزیر صنعت ،معدن و تجارت و
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مواجه شد.
ضمنا غرفه انجمن در این نمایشگاه از جهات مختلف از
جمله سبک غرفه سازی ،حضور میهمانان ،تیم اجرایی،
تعامل با نمایشگاه و غیره برای پنجمین سال متوالی به
عنوان غرفه ممتاز نمایشگاه ایران متافو شناخته شد.
شرکتهایی که امسال در جایگاه ویژه تولیدکنندگان
فوالد ایران حضور داشتند عبارتند از:
 y yفوالد مبارکه اصفهان
 y yذوب آهن اصفهان
 y yصبا فوالد زاگرس
y yکاوه پارس
y yهفت الماس
y yصدر فوالد
y yجهان فوالد غرب
 y yصبا فوالد منظومه
y yاصفهان در
 y yفوالد کرمان
 y yفوالد غرب آسیا
y yذوب بریس
y yایمن تک طبرستان
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خبر داخلی

از پیمانکاران پروژه هستیم .این پروژه قرار بود امسال به بهرهبرداری برسد اما
زمان آن به نیمه دوم سال  1394موکول شده است.

واردات فوالد از هند تایید
نشد

رئیس هیات عامل ســازمان توســعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران ،در رابطه با نگرانی
تولیدکننــدگان فوالد نســبت بــه واردات این
محصول از کشور هند بابت پول نفت ایران اظهار
کرد :بنده تا این لحظه چنین موضوعی را نشنیده و تایید نمیکنم.
مهدی کرباســیان افزود :ســازمان توســعه تجارت میتواند در این رابطه
توضیحاتی را اعالم کند ،اما بنده بهعنوان رئیس هیأت عامل سازمان توسعه
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران این موضوع را بررسی و اجرای آن را
تاییدنمیکنم.
بــه گزارش اخبار فوالد به نقل از خبرگزاری تســنیم ،اخیرا برخی از فعاالن
صنعت فوالد از واردات این محصول به ازای پول نفت کشور اظهار گلهمندی
کردهاند و معتقدند اگر چنین چیزی توسط دولت اجرایی شود نه تنها منفعتی
عاید کشــور نمیشود ،بلکه صنعت فوالد کشور با مشکالت جبران ناپذیری
روبه رو خواهد شد.
رویترز پیشتر به نقل از منابع آگاه هندی اعالم کرده بود ایران در ازای پول
نفت صادراتی خود به هند مذاکراتی را برای خرید فوالد از این کشــور انجام
داده اســت .البته در کنار واردات فوالد برخی از اخبار حکایت از گشایش ال
سی کشورهای خریدار نفت ایران مانند هند و روسیه نیز دارد.

بهرهبرداری فاز نخست
فوالد کاوه جنوب کیش در
بهمنماه

مدیرعامل شرکت مهندســی روشن صنعت از
بهرهبرداری از فاز نخست پروژه فوالد کاوه جنوب
کیش به ظرفیت یک میلیون و  250هزار تن در

بهمن ماه امسال خبر داد.
بهرام مصباح با اشاره به اینکه شرکت مهندسی روشن صنعت هماکنون در
دو پروژه فوالدسازی کاوه جنوب کیش و بردسیر به عنوان یکی از پیمانکاران
حضور دارد ،افزود :هدف نهایی از اجرای پروژه کاوه جنوب کیش رســیدن
به ظرفیت تولید  10.5میلیون تن در ســال است که فاز نخست این پروژه
به ظرفیت یک میلیون و  250هزار تن قرار اســت در بهمن ماه امســال به
بهرهبرداری برسد.
وی افزود :ما در پروژه فوالد بردسیر کرمان نیز حضور داریم که این پروژه 70
تا  75درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از طریق شرکت تام ایران خودرو یکی

اخبار انجمن
دستور وزیر تنها گام باقیمانده برای حذف ارز
مبادالتی ورق

همــان طــور کــه در شــماره هــای پیشــین بولتــن اخبــار فــوالد و
نشــریه چیــان بــه اطــاع مخاطبــان گرامــی رســید ،انجمــن بــرای
عــدم اختصــاص ارز مبادالتــی بــه ورق هــای فــوالدی چنــد ردیــف
تعرفــه شــامل ورق هــای زیــر  3میلیمتــر ،ورق هــای آلیــاژی و زنــگ
نــزن و همچنیــن ورق رویــه خــودرو (بــا شــرایط خــاص) را احصــا و
بــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اعــام نمــوده اســت .در همیــن
راســتا جلســاتی بــا حضــور تولیدکننــدگان ورق هــای فــوالدی برگــزار
شــد کــه در آن بــر لــزوم عــدم اختصــاص ارز مبادلــه ای بــه ورق هــای
قابــل تولیــد در داخــل بــه عنــوان گام اول مقابلــه بــا دامپینــگ تاکیــد
گردیــد.
همچنیـن جلسـاتی به طور جداگانه بـا دفاتر امور صنایـع معدنی ،برنامه

مدیرعامل فوالد خوزستان

نباید شمش برای انباشت در
انبار تولید شود

مدیرعامل شــرکت فوالد خوزستان گفت :نباید
شمش را برای انباشت در انبار تولید کرد بلکه باید
آن را به مرحله فروش رساند اما به دلیل مشکالت
رکود ،بر اســاس مشتریان فرضی شمش تولید کرده ایم و در انبار نگه داری
می کنیم.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از ماین نیوز ،عبدالمجید شریفی اظهار داشت:
 100درصد شمش تولیدی ما در بورس عرضه می شود که  40درصد مستقیم
و  60درصد بر اساس مصوبات کارگروه فوالد به کارخانجات عرضه و سپس به
بورس می رود .البته این  40درصد در جلسه اخیر به  60درصد افزایش یافت .
وی با بیان اینکه اخیرا تقاضا بسیار کاهش یافته است تصریح کرد :حدود 1.5
سال پیش که  40هزار تن در یک مقطع به بورس عرضه می شد با تقاضای
 50تا  60هزار تنی مواجه می شد که تقسیم به نسبت شده و هر متقاضی به
اندازه  60تا  70درصد نیازش شــمش تهیه می کرد اما هم اکنون شرایط به
گونه ای شده که هر اندازه به بورس عرضه می کنیم از میزان متقاضیان بیشتر
است در واقع عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است.
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با بیان اینکه شمش بر مبنای سفارش تولید
می شود ،گفت :شمش با میلگرد فرق کرده و نباید آن را برای انباشت در انبار
تولید کرد بلکه باید آن را به مرحله فروش رساند.

رشد  9درصدی صادرات
محصوالت فوالد آلیاژی

امســال در شرکت فوالد آلیاژی ایران 297هزار تن
انواع گرید های آلیاژی تولیدشده که در مقایسه با
مدت مشابه پارسال  15درصد رشد داشته است.
مدیر فوالدسازی شرکت فوالد آلیاژی ایران گفت:
پیش بینی می شود میزان تولید تا پایان امسال به

 450هزار تن برسد.
مدیر بازاریابی و فروش شرکت فوالد آلیاژی ایران نیز از رشد  9درصدی صادرات
محصوالت این شــرکت خبر داد و گفت :امسال یازده هزار تن انواع محصوالت
فوالدی به کشورهایی چون آلمان ،ایتالیا ،فرانسه ،اسپانیا وکره جنوبی صادر شده
که معادل هشت و نیم میلیون دالر ارزآوری داشته است.

ریـزی تامیـن ،توزیع و تنظیم بازار و نیز صنایع فلـزی ،برق و الکترونیک
وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت برگـزار شـد و همچنیـن طـی نامه ای
بـه وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت و اشـاره بـه افزایـش  55درصـدی
واردات انـواع محصـوالت فـوالدی تخـت در  7ماهه ابتدایی سـال جاری
نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال  92و همچنیـن ظرفیت متوسـط 50
درصـدی بلا اسـتفاده از مجموع حـدود  20میلیون تـن ظرفیت موجود
در کارخانجـات تولیدکننـده ورق کشـور ،اهمیـت عـدم اختصـاص ارز
مبادالتـی بـرای ورق هـای فـوالدی برای ایشـان تشـریح گردید.
تـازه تریـن پیگیریهـا حاکـی از آن اسـت کـه پیشـنهادات انجمـن در
جلسـات کارشناسـی موضـوع و در سـطح معاونیـن وزیـر مـورد موافقت
قـرار گرفتـه و بـرای تصمیـم گیـری بـه وزیـر صنعـت ،معـدن و تجارت
منعکـس شـده اسـت کـه در حاشـیه بازدیـد ایشـان از غرفـه انجمن در
نمایشـگاه ایـران متافـو هـم موضـوع مـورد تاکیـد قـرار گرفـت و جناب
آقـای مهنـدس نعمـت زاده هـم قـول تسـریع دادند  .

کاهش مصرف آب در
فوالد مبارکه

مدیر بهداشت حرفهای ،ایمنی و محیط زیست
شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت :بر اساس
گزارشهای منتشر شده 90 ،درصد منابع آبی
کشور در بخش کشاورزی 6 ،درصد در بخش مصارف خانگی و چهار درصد در
بخش صنعت مصرف میشود.
مصطفی اشتری افزود :فوالد مبارکه اصفهان کمتر از یک درصد از آب رودخانه
زایندهرود را مصرف میکند و در مصرف آن بسیار حساس است.
مدیر بهداشت حرفهای فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینکه در ابتدای بهرهبرداری
از این شرکت برای تولید  2.4دهم میلیون تن ورق فوالدی مصرف  40میلیون
متر مکعب آب در سال پیشبینی شده بود ،گفت :مشکالت و تبعات ناشی
از خشکسالی سبب شد که از همان ابتدا به دنبال راهکارهایی برای کاهش
مصرف آب باشیم.
وی خاطر نشان کرد :با وجود اینکه تولیدات نسبت به سالهای اولیه سه برابر
شده اما مصرف آب به  23میلیون متر مکعب کاهش یافته است .اشتری تصریح
کرد :در صورتی که کیفیت آب تحویلی مناسب باشد امکان کاهش میزان آب
مصرفی وجود دارد.

حمل و نقل ،چالش جدی در
صادرات سنگ آهن

معاون وزیر صنعت ،معــدن و تجارت گفت :امروزه
یکی از چالش های جدی در بخش صادرات کشور
به ویژه ســنگ آهن و فوالد مسئله حمل و نقل در
ابعاد داخلی و خارجی است.
مهدی کرباســیان  ،در دومین همایش بین المللی
انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان ســنگ آهن ایران ،اظهار داشت :قیمت
جابــه جایی بار در ایران از طریق خطوط ریلی ،رقابتی با جاده ای ندارد و اکنون
راه آهن تصمیم گرفته نســبت به کاهش تعرفه جابه جایی سنگ آهن و فوالد
اقدام نماید.
به گفته کرباسیان ،براساس طرح جامع فوالد ،چنانچه طرح های فوالدی در دست
اجرا که بیش از  ٢٠درصد پیشرفت دارند به نتیجه برسند در افق  ١٤٠٤مشکل
سنگ آهن خواهیم داشــت که باید برای برطرف ساختن این مشکل به سمت
توسعه اکتشاف این ماده معدنی برویم.
به گفته این مقام مسئول ،چنانچه در مرحله اکتشاف مواد معدنی به نتایج  ٤٠تا
 ٥٥درصدی اقتصادی بودن معدن دست یابیم ،ایمیدرو آماده است که خود را کنار
بکشد و بخش خصوصی کار را دنبال کند.
وی خاطرنشــان ســاخت :چنانچه بخش خصوصی در امور معدنی فعال نشود،
شــرکت های دولتی در آینده وارد کار می شوند که این امر برای اقتصاد کشور
مثبت ارزیابی نمی شود.

پیگیری انجمن برای افزایش سود بازرگانی
محصوالت فوالدی

با توجه به دامپینگ صورت گرفته بر روی محصوالت فوالدی توسط
کشورهایی مثل چین ،ترکیه و روسیه ،مدتی است که انجمن از طریق
مکاتبه و برگزاری جلسه با مسئولین محترم وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،درخواست افزایش سود بازرگانی شمش و محصوالت فوالدی را
ارائه و مورد پیگیری قرار داده است.
پیگیری های انجمن موجب شد که در جلسات اخیر کارگروه فوالد وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و همچنین جلسه انجمن با قائم مقام محترم وزیر
در امور تجارت ،پیشنهاد انجمن مبنی بر افزایش سود بازرگانی شمش و
محصوالت فوالدی به منظور مقابله با دامپینگ مورد بررسی قرار گیرد
که خوشبختانه به تصویب رسید .البته میزان این افزایش در جلسات
کارشناسی پیرامون موضوع در حال تعیین می باشد تا برای تصمیمگیری
فوری و عاجل به وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت منعکس گردد.

ضمن بیان چالش های بانکی شرکت های تعاونی

اتحادیه سراسری تعاونیهای معدن و فوالد کلید خورد
اتحادیه تعاونی های سراسری معدن و فوالد در چهارشنبه هفته گذشته  12آذرماه
سال جاری در مراسمی با حضور معاون و مدیر کل تعاونیهای تولیدی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،نماینده بانک توسعه تعاون و نماینده صندوق توسعه ملی و
تعدادیازمدیرانتعاونیهایعضواتحادیهتعاونیهایمعدنوفوالدشروعبهکارکرد.
در این جلسه فرصتی فراهم شد تا به مشکالت تعاونیهای تخصصی در کشور
پرداخته شود و اعضای اتحادیه معدن و فوالد با اشاره به مسائل پیش روی
تعاونی ها به خصوص عدم ارائه تسهیالت توسط بانک توسعه تعاون (بانک عامل
شرکتهای تعاونی) پرداختند  .نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در
نشست اتحادیه تعاونی های سراسری به نحوه شکل گیری تعاونی فوالدسازان
معین اشاره کرد و گفت :این شرکت تعاونی با هدف تامین نیازهای آهن و فوالد

مسکن مهر تاسیس شد و این تعاونی موفق شد فوالد را با قیمت پایین تری نسبت
به بازار در اختیار این پروژه ملی قرار دهد.
طاهریزاده با اشاره به همکاری چندصد میلیارد تومانی سهامداران تعاونی معین با
بانک توسعه تعاون به این گالیه پرداخت که چرا این شرکت تعاونی با این گردش
مالی نتوانسته است از بانک توسعه تعاون تسهیالت دریافت کند و این بانک
اعضای این تعاونی را به سمت بانک هایی همچون صنعت و معدن پاس میدهد؟!
مدیر عامل شرکت تعاونی حمایت فوالدسازان معین در ادامه افزود :فرصت هایی که
در حوزه تعاون پیش روی ما است این امکان را برایمان فراهم می کند که تنگناها
و مسائل صنعت فوالد را در بستر تعاونیهای تخصصی برطرف کنیم.طالوری به
معرفی بخشی از فعالیت های تعاونی حمایت فوالدسازان معین به عنوان یکی از

تعاونی های عضو اتحادیه پرداخت و گفت :گردش مالی تعاونی فوالدسازان معین
در  9ماهه اول سال جاری حدود یک هزار و  500میلیارد ریال بوده است و هم
اکنون اعضای این تعاونی با ظرفیت تولید  7میلیون تن فوالد به فعالیت مشغولند.

کالنتری معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با حضور در این نشست ،با ابزار
امیدواری از تشکیل اتحادیه تعاونیهای معدن و فوالد خاطرنشان کرد :به نظر
میرسدترکیباینتعاونیبهموفقیتهاییدرحوزهفوالدومعدنخواهدانجامید.
فاضل همامی ،مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای سراسری معدن و فوالد
نیز به اهداف تشکیل این اتحادیه پرداخت و گفت :اتحادیه تعاونی های
معدن و فوالد از  15تعاونی تشکیل شده است اما به  زودی فراخوانی
صادر خواهیم کرد و تعداد تعاونیهای عضو اتحادیه را افزایش خواهیم داد.
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خبر خارجی
بهبود قیمت قراضه در ترکیه

طــی هفتــه هــای اخیــر قیمــت خریــد قراضــه
در بــازار داخلــی ترکیــه کمــی بهبــود داشــت
چــرا کــه بــازار واردات کمــی رشــد داشــته و
ارزش لیــر ترکیــه نســبت بــه دالر افــت نمــود.
در حالــی کــه قیمــت از اواســط اکتبــر نزولــی
بــوده اســت .قیمــت خریــد قراضــه دو مــاه
اخیــر حــدود  ٥٥تــا  ٦٠دالر در هــر تــن در ایــن کشــور افــت داشــته
اســت.
کارخانــه کاردمیــر قیمــت خریــد قراضــه حاصــل از بازیافــت خــودرو را با ٥
دالر افزایــش بــه  ٣٣٨دالر هــر تــن رســاند .کارخانــه اردمیــر قیمــت را در
 ٣٢٠دالر در هــر تــن ثابــت نگــه داشــت و برخــی دیگــر قیمــت را  بیــن
 ٢٩٠تــا  ٣٠٢دالر هــر تــن نگــه داشــتند.
البتــه انتظــار مــی رود ایــن کارخانــه هــا نیــز قیمــت را روزهــای آتــی بــاال
ببرنــد چــون هــوای زمســتانی بــر عرضــه قراضــه اثــر خواهــد گذاشــت و
شــاید بــه بهبــود قیمــت محصــوالت فــوالدی نیــز کمــک نمایــد.

افت قیمت میلگرد در
خاورمیانه

قیمـت میلگرد در بـازار داخلـی خاورمیانه برای
مـاه دسـامبر کاهـش یافتـه چرا کـه بـازار مواد
اولیـه نزولـی اسـت و نـرخ دالر بـاال رفته اسـت.
کارخانـه امـارات اسـتیل میلگـرد را در ٥٧٢
دالر هـر تـن درب کارخانـه پیشـنهاد می دهـد .انتظار می رفـت قیمت در
دسـامبر تـا  ٢٧دالر کاهش یابـد ولی افت قیمت  ١٣دالری داشـت .قیمت
پیشـنهادی کنـارس متـال امـارات نیـز  ٥٦٧دالر هـر تـن درب کارخانـه و
کارخانـه حدیـد سـابیک عربسـتان  ٥٧٠دالر هر تـن درب کارخانه اسـت  .
قیمـت میلگـرد قطـر اسـتیل در امـارات  ٥٧٨دالر هـر تـن درب کارخانـه
گزراش شـده اسـت.
فعـاالن بـازار انتظـار دارنـد قیمـت میلگـرد در ژانویـه در خاور میانـه تا ٣٠
دالر افت داشـته باشـد.

کاهش  8.5درصدی صادرات
سنگ آهن در استرالیا

صــادرات ســنگ آهــن اســترالیا بــه چیــن از
بنــدر هدلنــد کــه یــک پنجــم تجــارت جهانــی
ســنگ آهــن را انجــام مــی دهــد در مــاه نوامبــر
 8.5درصــد افــت داشــته در حالــی کــه مــاه

اکتبــر رکــورد باالیــی را ثبــت کــرده بــود.
میــزان صــادرات بــه چیــن در مــاه نوامبــر از  ٣١میلیــون و  ٧١٠هــزار تــن
اکتبــر بــه  ٢٩میلیــون تــن رســید .البتــه در نوامبــر ســال جاری صــادرات
ســنگ آهــن از بنــدر هدلنــد اســترالیا بــه چیــن  ٣٠درصــد از نوامبر ســال
قبــل باالتــر بود.
بــه گــزارش اخبــار فــوالد بــه نقــل از ایفنــا ،همچنیــن کل صادرات ســنگ
آهــن ایــن بنــدر در نوامبــر از  ٣٧.4٧میلیــون تــن اکتبــر بــه  ٣٤میلیــون
و  ٤٣٠هــزار تــن رســید.

کاهش قیمت بیلت
سیآیاس ادامه دارد

آخریـن قیمـت بیلت صادراتی سـی آی اس با ٤
دالر و  ٥٠سـنت افت به  ٣٩٧دالر و  ٥٠سـنت
هر تن فوب رسـیده اسـت.
بـه گـزارش اخبـار فـوالد ،بـا گشـایش مزایـده
صادراتـی کارخانـه بـی ام زد بلاروس در قیمـت  ٣٨٠دالر هـر تـن فوب ،
بسـیاری از قیمـت هـای پیشـنهادی تولید ژانویـه سـی آی اس نیز کاهش
یافـت .بیلـت اوکراین نیز روزهـای اخیر بین  ٣٩٠تـا  ٤٠٢دالر هر تن فوب
معامله شـده اسـت.
بدیـن ترتیب میانگیـن قیمت بازار صادرات بیلت دریای سـیاه  ٣٩٥تا ٤٠٠
دالر هـر تن فوب می باشـد.

بهبود  109درصدی صادرات
ورق سرد چین

صادرات ورق سرد چین بین ماه های ژانویه تا
اکتبر سال جاری میالدی  ٥میلیون و  ٢٠هزار
تن ثبت شده که  ٥٢درصد نسبت به مدت مشابه
سال  ٢٠١٣رشد داشته است .تنها در ماه اکتبر،
چین  ٦٠٤٧٢١تن ورق سرد صادر کرد که  ١٥درصد نسبت به ماه آگوست
رشد داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ١٠٩درصد بهبود داشت.
البته از اواخر نوامبر تقاضای صادراتی ورق در چین به دلیل رکود بازار داخلی
و افت قیمت ها کاهش یافت ولی کارشناسان معتقدند سال آینده میالدی نیز
صادرات ورق سرد این کشور نسبت به سال جاری باالتر می رود.
ظاهرا برخی از کارخانه های لیدر تا سال آینده تولید ورق سرد را با راه اندازی
خطوط جدید تولید افزایش خواهند داد که بخشی از آن به بازار صادرات
اختصاص داده خواهد شد.
در مصر نیز قیمت میلگرد ماه دسامبر  ١٥دالر افت داشته به  ٦٧٧دالر هر تن
رسیده است .اختالف قیمت بازار داخلی مصر با بازارهای جهانی باعث شده
میلگرد ترکیه در  ٥٠٠دالر هر تن سی اف آر خریدار داشته باشد.

رکود در بازار داخلی
ورق ایتالیا

هفته های اخیر قیمت ورق در بازار داخلی ایتالیا
نزولی بوده است .خریداران بزرگ هنوز تمایلی
به معامله نشان نمی دهند و کارخانه ها برای
از میدان به در کردن بازار واردات قیمت ها را
پایینتر آورده اند .ورق گرم بین  ٣٩٠تا  ٣٩٥یورو هر تن درب کارخانه شنیده
شده و فعالیت بازار نسبتا کم است .ورق سرد کمی باثبات تر بوده  ٤٦٥تا
 ٤٧٠یورو هر تن درب کارخانه شنیده شده ولی ورق گالوانیزه افت شدیدی
را تجربه نموده  ٤٤٠تا  ٤٤٥یورو هر تن شده است.
از طرفی گرچه نرخ یورو نسبت به دالر برای واردات مطلوب است ولی ماه
گذشته خریدهای وارداتی تقریبا متوقف شده چون قیمت های پیشنهادی
کشورهای خارج از حوزه یورو از قیمت های داخلی باالتر است.

بازار ورق امریکا در رکود
پایان سال به سر می برد

در بازار داخلی ورق امریکا برخی کارخانه ها برای
پایین آوردن موجودی در تالشند فروش بیشتری
داشته باشند در نتیجه بازار راکدتر شده است.
به گزارش اخبار فوالد ،از آنجایی که بازار مواد
اولیه در سطح جهان ضعیف است و قیمت های داخلی و وارداتی ورق در
امریکا اختالف زیادی دارند بعید به نظر می رسد قیمت ها در بازار داخلی این
کشور به این زودی بهبود یابد .هر ساله اواخر سال کارخانه ها قیمت را باال
می بردند تا بتوانند برای قراردادهای فصل اول سال نو در قیمت های بهتری
معامله کنند .آخرین متوسط قیمت ورق گرم در بازار داخلی امریکا  ٦٢٠تا
 ٦٤٠دالر هر شورت تن درب کارخانه ثبت شده که پیش از این  ٦٣٠تا ٦٥٠
دالر هر شورت تن بود.

بازار میلگرد اروپا در ابهام

اخیرا بازار میلگرد اروپا بدون تغییر بوده چرا که
بازار قراضه این منطقه نیز ثبات داشته است.
تقاضای مقاطع ضعیف است و امیدی نسیت تا
پایان سال بهبود یابد .قیمت میلگرد حدود ٤٤٠
یورو است و انتظار می رود تا ژانویه در این سطح
بماند چون تولید در تعطیالت کریسمس کاهش می یابد .البته برخی معتقدند
قیمت ها ارزان تر می شود  .در کل بازار در ابهام بوده همه در انتظار به سر
می برند.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از ایفنا ،در تناژ باال تخفیف  ١٠یورویی نیز داده
می شود البته معامله جدیدی در این سطح شنیده نشده است .ماه ژانویه روند
بازار روشن تر خواهد شد.

قيمتهايجهاني

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

463

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

*

*

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

503

490

490

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

*

*

*

488

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىذرعباس

*

*

*

*

*

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

463

463

463

463

455

438

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

545

540

538

535

520

502

488

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

550

541

541

541

515

506

499

490

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

512

*

*

509

502

*

503

493

489

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

520

508

508

508

503

490

463

455

435

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

430

434

534

436

438

435

426

426

426

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

513

508

508

495

495

480

465

460

458

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

540

538

540

*

*

515

515

512

500

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

520

510

510

508

507

490

477

475

472

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

665

665

665

663

650

650

*

*

*

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

 10اکتبر

 17اکتبر

 24اکتبر

 31اکتبر

بٍ  7وًامبر

 14وًامبر

 21وًامبر

 28وًامبر

 5دسامبر

463

463

463

455

425

415

400

397

*

465

*

*

*

410

*

490

483

460

450

435

433

485

*

*

445

*

463

463

445

445

415

403

398

483

488
488

اخبار فوالد

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

4

شماره شصت و چهارم نیمه دوم آذر ماه1393

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی

(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
ساده
میلگردساده
میلگرد

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
سایس
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

هفته اول آذر
26,000
24,500
24,300
24,000
23,800
23,800
24,000
24,500
24,300
24,300
24,500

هفته دوم آذر
26,000
24,500
24,500
24,200
24,000
24,000
24,100
24,500
24,500
24,400
24,800

سایس
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25

20,450
20,575
20,187
20,050
20,100
19,700
19,600
19,360
19,350
18,400
18,400

سایز

هفته اول آذر

8

20,500

6.5

هفته دوم آذر
20,475
20,600
20,187
20,050
20,100
19,900
19,600
19,366
19,450
18,450
18,350

10
سایز
12
6.5
14
8
12
سایز
14
8
10
12
سایز
14
8
16
10
18
12
20
14
22
16

21,850آذر
هفته اول
21,700
18,150

17,600
17,600
18,100آذر
هفته اول
18,150
18,100
17,600
18,100
17,600
18,100
18,100
18,100

20
28

18,100

25

18,100

25
18

30

20,500

20,800
هفته دوم آذر
21,850
17,850
21,600
20,500

 21,400میلگرد آجدار

20,800

21,850آذر
هفته دوم
21,600
18,030

17,500
17,500
18,100آذر
هفته دوم
18,030
18,100
17,500
18,050
17,500
18,050
18,100
18,100

میلگرد آجدار
آجدار
میلگرد

18,100

22
30

28

17,850

میلگرد ساده

18,100

18,100

ناودانی
ناودانی
ناودانی

سایس
سایس
66

12
12
14
14

19,300
19,300
19,400
19,400

8
8
10
10

18,050
18,100

18,100
17,900

هفته اول آذر
هفته اول آذر
20,000
20,000
18,600
18,600
18,600
18,600
18,700
18,700
18,700
18,700
19,000
19,000
19,000
19,000
22,000
22,000
آذر
اول آذر
هفته اول
هفته
20,400
20,400

18,100
18,050
18,100
17,900

ناودانی در بازار تهران
قیمت نبشی ونبشی
نبشی
نبشی

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

هفته دوم آذر

17,700

21,400
هفته اول آذر
21,850
17,700
21,700
20,500

10

تهران
بازار
قیمتورق
قیمت
تهران
دربازار
سیاهدر
ورق سیاه
هفته اول آذر

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران
قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران

18,800
18,800
18,800
18,800

16
16
18
18

18,100

17,900
17,900
تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

آذر
دوم آذر
هفته دوم
هفته
20,500
20,500
18,700
18,700
18,900
18,900
18,900
18,900
19,200
19,200

19,400
19,400
27,000
27,000

20
20
22
22

هفته دوم آذر
هفته دوم آذر
19,600
19,600
18,500
18,500
18,500
18,500
18,500
18,500
18,600
18,600
19,000
19,000
19,000
19,000
22,000
22,000

19,300
19,300
27,000
27,000
27,000
27,000
18,100
18,100

26,800
26,800
18,100
18,100
30000

روند تغییرات هفتگی قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

25000

20000

ناودانی

بورس کاال

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

تَلیذ کٌٌذُ
تولیدکننده

نام کاال

ًام کاال

نبشی

پایاًی
قیمت قیوت
پایانیمیانگین
حجممعامله
حجن هعاهلِ (تي)
(تن)
(ریال)ریال)
موزون (

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق گرم B

3,520

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق گرم B

3,520

1393/09/03 15000
16,707

1393/10/30

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق گرم C

1,210

17,077

1393/09/03

1393/10/30

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق گرم B

36,170

16,707

1393/09/03

1393/10/30

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق گرم C

21,500

1393/09/03 10000
17,077

1393/10/30

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق سرد B

28,350

20,200

1393/09/03

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق گالَاًیسُ G

6,510

21,952

1393/09/03

1393/11/30

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق گرم B

19,030

16,707

1393/09/10

1393/10/30

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق گرم C

10,990

17,077

1393/09/10

1393/10/30

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق سرد B

36,340

20,200

1393/09/10

1393/11/30

روغنیاًذٍد
ٍرق قلع
ورق

2,140

29,150

1393/09/10

1393/11/30

رٍب آّي اصفْاى

شوش بلَم (5SP)150*150

20,000

15,400

1393/09/02

1393/09/30

رٍب آّي اصفْاى

سبذ هیلگرد 32تاA3-12

54,981

16,800

1393/09/02

1393/09/30

رٍب آّي اصفْاى

سبذ هیلگرد ٍ تیرآّي

16,900
44,800
قیمتپایانیمیانگین

 7,663موزون (ریال)
14,888

1393/09/02

1393/10/30

1393/09/09

1393/10/30

16,650

1393/09/11

1393/10/30

هعاهلِ
تاریخمعامله
تاریخ

تحَیل
تاریختحویل
تاریخ

تولیدکننده

16,707

1393/09/03

1393/10/30

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق گرم C

1,210

17,077

1393/09/03

1393/10/30

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق گرم B

36,170

16,707

1393/09/03

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق گرم C

21,500

17,077

1393/09/03

1393/10/30

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق سرد B

28,350

20,200

1393/09/03

1393/11/30

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق گالَاًیسُ G

6,510

21,952

1393/09/03

1393/11/30

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق گرم B

19,030

16,707

1393/09/10

1393/10/30

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق گرم C

10,990

17,077

1393/09/10

1393/10/30

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق سرد B

36,340

20,200

1393/09/10

1393/11/30

فَالد هبارکِ اصفْاى

ٍرق قلع اًذٍد

2,140

29,150

1393/09/10

1393/11/30

رٍب آّي اصفْاى

رٍب آّي اصفْاى
رٍب آّي اصفْاى

تیرآّي 14

رٍب آّي اصفْاى

20,000

16,410

1393/09/11

رٍب آّي اصفْاى

تیرآّي 14

22,448

16,500

1393/09/11

1393/10/30

رٍب آّي اصفْاى

تیرآّي 12

6,000

16,550

1393/09/11

1393/10/30

فَالد خَزستاى

شوش بلَم (5SP)150*150

15,300

15,290

1393/09/11

1393/09/30

فَالد خَزستاى

شوش بلَم (5SP)150*150

44,000

14,800

1393/09/11

1393/10/30

فَالد خَزستاى

شوش بلَم (5SP)150*150

7,000

14,800

1393/09/11

1393/10/30

فَالد خَزستاى

شوش بلَم (5SP)150*150

1,600

14,800

1393/09/12

1393/10/30

فَالد ّرهسگاى جٌَب

تختال C

20,000

14,320

1393/09/10

1393/10/25

فَالد آرربایجاى

سبذ هیلگرد 25تا A3-14

1,100

16,100

1393/09/05

1393/11/05

فَالد آرربایجاى

سبذ هیلگرد 25تا A3-14

1,650

16,600

1393/09/05

1393/09/10

فَالد آرربایجاى

سبذ هیلگرد 25تا A3-14

4,400

16,100

1393/09/05

1393/11/05

سبذ هیلگرد 25تا A3-14

3,850

16,600

1393/09/05

1393/09/10

سبذ هیلگرد هخلَط

5,500

16,200

1393/09/02

1393/11/02

سبذ هیلگرد هخلَط

1,100

16,700

1393/09/02

1393/09/09

20,000

15,400

رٍب آّي اصفْاى

سبذ هیلگرد 32تاA3-12

54,981

16,800

1393/09/02

1393/09/30

رٍب آّي اصفْاى

سبذ هیلگرد ٍ تیرآّي

44,800

16,900

1393/09/02

1393/10/30

آرربایجاى
فَالد
سپیذ فراب
تَلیذی فَالد

رٍب آّي اصفْاى

تیرآّي طَل کَتاُ 14تا18

7,663

14,888

1393/09/09

1393/10/30

کَیر

رٍب آّي اصفْاى

تیرآّي 14

1,210

16,650

1393/09/11

1393/10/30

رٍب آّي اصفْاى

تیرآّي 14

20,000

16,410

1393/09/11

1393/10/30

رٍب آّي اصفْاى

تیرآّي 14

22,448

رٍب آّي اصفْاى

تیرآّي 12

6,000

16,550

1393/09/11

1393/10/30

فَالد خَزستاى

شوش بلَم (5SP)150*150

15,300

15,290

1393/09/11

1393/09/30

فَالد خَزستاى

شوش بلَم (5SP)150*150

44,000

14,800

1393/09/11

1393/10/30

فَالد خَزستاى

شوش بلَم (5SP)150*150

7,000

14,800

1393/09/11

1393/10/30

فَالد خَزستاى

شوش بلَم (5SP)150*150

1,600

14,800

1393/09/12

1393/10/30

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

1393/10/30

1393/09/02

16,500

5000

تیرآّي 14

1393/09/30

1393/09/11

حجممعامله
نام کاال
تیرآّي طَل کَتاُ 14تا( 18تن)

1,210

شوش بلَم (5SP)150*150

1393/10/30

(ریال)

1393/11/30

اصفْاى
میلگرد سادهفَالد هبارکِورق سیاه

1393/10/30

ریال/کیلوگرم

تَلیذ کٌٌذُ

میلگرد آجدار

ًام کاال

حجن هعاهلِ (تي)

قیوت پایاًی

تاریخ هعاهلِ

تاریخ تحَیل

کَیر
تَلیذی فَالد سپیذ فراب

