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سخن اول
ریشهیابی دامپینگ و راه حل مقابله با آن
در بازار فوالد ایران
  حمیدرضا طاهریزاده

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
در حال حاضر ،مسئله دامپینگ ،معظلی است که از چند جانب
گریبانگیر بازار فوالد شده است .در ابتدا به این موضوع می پردازیم
که این مسئله از کجا و کدام کشورها شروع شده و به کدام کشورها
ختم می شود .دامپینگی که از سال پیش شروع شد ابتدا از طرف
کشور چین صورت گرفت و سپس تحریم اعمال شده از سوی آمریکا
بر کشور روسیه باعث شد که تمامی محصوالت صادراتی روسیه به
آمریکا در انبارها انباشته شود و آمریکا با وضع تعرفه 180درصدی بر
روی محصوالت روسی به ویژه ورق ،صادرات روس ها به آمریکا را دچار
مشکل کند .از طرف دیگر روبل روسیه که سابق بر این برابر با یک دالر
بود امروزه به 90روبل تغییر یافته است .این تغییر ارزش پول نیز قدرت
روسیه برای صادرات به کشورهای دیگر را افزایش داده است .از طرف
دیگر کشور ترکیه بعد از جنگ داعش و برخی مسائل سیاسی دچار
تغییراتی شد؛ از جمله اینکه ارزش لیره ترکیه در مقابل دالر از  1.2به
 2.2تغییر یافت و بنابراین توان صادراتی آنها نیز افزایش یافت .کشور
بعدی اوکراین بود که بر اثر وقوع جنگ های داخلی تا حدودی ارزش
پول خود را از دست داد و در نتیجه باز هم شاهد افزایش صادرات از
این سمت شدیم .در نهایت ،وقوع این تحوالت باعث شد فوالد جهان
با نزول شدید قیمت رو به رو شود.
در حال حاضر ،راه حل مقابله با دامپینگ چیست؟ در حال حاضر برای
مقابله با این مسئله و حمایت از تولید و اشتغال داخلی قطعا بحث
تعرفه باید مطرح گردد و امروزه ،تعرفه را از مقاطع طویل باید شروع
کنیم و در مرحله بعد در صورت لزوم به روی مقاطع تخت هم اعمال
کنیم .پیشنهاد ما به دولت این است که در شرایط کنونی 30درصد
به تعرفه مقاطع طویل افزوده شود و از طرف دیگر تعرفه شمش نیز
20درصد افزایش یابد.
متاسفانه سرعت عمل دولت در این زمینه قابل قبول نیست و دولت
در این زمینه کند عمل می کند و تصمیمات اتخاذ شده زمانی اجرایی
می شود که تاثیرات و توجیه اقتصادی خود را از دست داده است.
تقاضای ما این است که حداقل در این زمینه و راجع به  20میلیون
تولید داخلی که بر روی آن سرمایه گذاری صورت گرفته به موقع
تصمیمات مناسبی اتخاذ گردد تا صنعت فوالد از رکود خارج شود .بازار
فوالد ایران مدت طوالنی است که درگیر رکود شدید شده است .یکی
از مسائلی که به بحث رکود بازار فوالد دامن می زند همین دامپینگ
اخیر است و از طرف دیگر به دلیل نبود ساخت و ساز و کارهای عمرانی
در داخل کشور است که رکود هم چنان ادامه یافته است .متاسفانه
دولت امسال نیز نتوانست بودجه در نظر گرفته شده برای بحث های
عمرانی را محقق کند و به نظر می رسد برای سال 1394هم نتواند
کاری از پیش ببرد .بنابراین ما در آینده قطعا شاهد رکود بیشتری
خواهیم بود .پس برای سال آینده باید به روی مدیریت هزینه ها و
افزایش بهره وری کار بیشتری کنیم و هزینه تمام شده را به قدری
کاهش دهیم که با شرایط موجود دچار ضرر و زیان نشویم.
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در گردهمایی زمستانی اعضای انجمن مطرح شد:

سال  ،94سال مدیریت نقدینگی برای
فوالدسازان

  زهرا دریاافزون
گردهمایی زمستانی اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
در حالی در  29دی ماه سال جاری در  هتل هما تهران برگزار شد که فوالدی
های کشور این روزها مانده اند که با کدام مشکل دست و پنجه نرم کنند .رکود
که بیش از  2ســال است گریبان این صنعت و مصرف کنندگانش را گرفته و
گویی انگار قصد تمام شدن ندارد .از سوی دیگر چین با مشوق های صادراتی
فراوان و البته به واسطه کاهش شدید قیمت جهانی سنگ آهن و فزونی عرضه
بر تقاضای داخلی خود ،دامپینگ گســترده ای را کلید زده و مدتی است که
روسیه هم به دلیل افت  45درصدی ارزش روبل به دوست قدیمی خود پیوسته
است .بازار هدف هر دو هم خاور میانه و در حال حاضر  ،به طور مشخص ایران.
چرا که هم سود بازرگانی بسیار پایین نزدیک به صفر دارد و هم هنوز به واردات
فوالد ارز دولتی می دهد.
عالوه بر این فوالدی ها باید در یک جبهه دیگر هم تالش کنند و آن قیمت مواد
اولیه کارخانه هایشان است که البته آن هم محصول تولیدی کارخانه دیگری در
حلقه قبلی این زنجیره نامتوازن است .نکته امیدوار کننده این است که این یک
مورد بیشــتر با تالش های درون صنفی باید حل شود و کمتر از  2مورد دیگر
به اقدام دولت نیاز دارد.
بــا همه این اوصاف ،انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران اعضایش که بیش از
 95درصد فوالد کشــور را تشکیل می دهند ،را دور هم جمع کرده بود تا هم
گزارشی از اقدامات و فعالیتهای خود بدهد و هم از خرد جمعی و همفکری همه
فوالدیها برای یافتن راهکارهای حل مسائل مدد بگیرد.
تشــریح تالش های انجمن برای عدم اختصاص ارز مبادالتی به محصوالت
فــوالدی ،بیان اقدامات و جلســات و مذاکرات مختلف برای افزایش ســود
بازرگانی فوالد و همچنین اشاره ای به بسته پیشنهادی انجمن برای خروج
صنعت فــوالد از رکود ،از مهمترین مواردی بود کــه در گزارش انجمن به
اعضایش به چشــم می آمد .برای ایجاد تــوازن قیمتی در زنجیره فوالد نیز
انجمن پیشــنهادی آماده کرده بود که توســط رئیس هیئت مدیره انجمن
برای حاضرین ارائه گردید.
گردهمایی زمستانی انجمن دو برنامه ویژه هم داشت :یکی ارائه شاخص پیشران
صنعت فوالد توســط آقای دکتر قاسمی ،مدیر عامل موسسه بامداد و دیگری
ســخنرانی آقای
دکتــر ایمانــی
راد ،اقتصــاد دان
آشــنای فوالدی
هــا پیرامــون
چشــمانداز سال
آینــده اقتصاد و
البته فوالد جهان
و ایران.
شاخص پیشران
صنعــت فــوالد
شــاخصی است
کــه مــی تواند
با ضریــب دقت
باالی  70درصد
قیمــت فوالد در
کوتــاه مــدت و
میان مــدت را

پیش بینی کند .این جمله بخشی از سخنان دکتر قاسمی در توضیح شاخص
پیشران بود .دکتر قاسمی در صحبت های خود چگونگی استخراج این شاخص،
ماژول های مرتبط با آن ،اجزای تشــکیل دهنده و همچنین کاربرد شاخص،
صحت سنجی کارکرد شاخص پیشران در سالهای گذشته و نحوه همکاری با
انجمن برای حصول شاخص را بیان کرد .مدیران فوالدی حاضر در مراسم نیز
از این اقدام مشترک انجمن و موسسه بامداد بسیار استقبال کردند و استمرار
آن را خواستار شدند.
در بخش بعدی و پایانی این گردهمایی نیز دکتر ایمانی راد تحلیلی از وضعیت
فعلی اقتصاد جهان و ایران ارائه کرد و به بیان پیش بینی خود از اوضاع فوالدی
ها در سال آینده پرداخت .وی دلیل اصلی کاهش قیمت نفت ،طال ،مس ،سنگ
آهن و فوالد در چند ماه اخیر را قدرت گرفتن دالر دانســت و گفت :در ســال
 2015پیش بینی نمی شود که قدرت دالر کاهش یابد و بنابراین افزایش قیمت
محسوسی هم برای نفت و سنگ آهن و فوالد رخ نخواهد داد.
دکتر ایمانی راد با توجه به پیش بینی عدم افزایش قیمت نفت در سال آینده،
میزان درآمدهای نفتی کشــور در سال  94را کمتر از سال جاری ارزیابی کرد
و اظهار داشــت :فضای توسعه ای کســب و کار در کشور در سال آینده بسیار
محدود خواهد بود و مدیران فوالدی باید از ســرمایه گذاری های جسورانه در
سال  94پرهیز کنند.
وی سال  94را برای مدیران شر کتهای فوالدی سال مدیریت نقدینگی و البته
مدیریت تولید بر اساس نقدینگی دانست و به تولیدکنندگان فوالد توصیه کرد:
سال آینده حاشیه سود بخش های رقابتی فوالد مثل نوردکاهش پیدا خواهد
کرد و بنابراین استراتژی برنده در چنین شرایطی کیفیت است که می تواند یک
شرکت را سرپا نگه دارد.
دکتر ایمانی راد در پایان راهکارهای  12گانه ای را نیز برای سال آینده فوالدیها
ارائه کرد که تاکید بر صادرات یا فروش به مشتریانی که جهت گیری صادراتی
دارند و همچنین اتخاذ استراتژی های بهینه ساز و کاهش هزینه های سربار از
جمله این راهکارها بود.
فوالدیهای کشــور ضمن صرف شــام و تبادل نظر با یکدیگر به گردهمایی
زمستانی خود پایان دادند.
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خبر داخلی
آمار 9ماهه تولید فوالد ایران
در سال 93

بـر اسـاس آمار منتشـره از سـوي شـركت هاي
فـوالد سـاز كشـور ،از ابتـداي فروردين تـا پايان
آذر جـاري 12 ،ميليـون و  633هـزار و  328تن
فـوالد خـام توليـد شـد .امـا ميـزان فـوالد خام
توليد شـده در مدت مشـابه سـال گذشـته 11 ،ميليون و  906هزار و 461
هـزار تـن بود.
بـه گزارش اخبـار فوالد ،در ميـان توليد كنندگان فوالد خـام ،فوالد مباركه
(بـا توليد  4ميليـون و  102هزار و  643تن) ،فوالد خوزسـتان ( 2ميليون و
 556هـزار و  551تـن) ،ذوب آهن اصفهان (بـا توليد  2ميليون و  96هزار و
 675تـن) ،بـه ترتيـب رتبه هاي اول تا سـوم را در توليد بـه خود اختصاص
دادنـد .توليـد كنندگان بزرگ ديگر كشـور به ترتيب شـامل فوالد هرمزگان
(بـا توليـد  857هـزار و  512تـن) ،سـبا (بـا توليـد  588هـزار و  653تن)،
فـوالد خراسـان (بـا توليـد  534هـزار و  611تـن) ،فـوالد آلياژي ايـران (با
توليـد  307هـزار و  682تـن) و گـروه ملـي صنعتي فـوالد ايـران (با توليد
 143هـزار و  651تـن) بودند.

 280میلیـون یورویـی برای
فــوالد سبزوار تامیــن
اعتبــارشد

رمضانعلـی سـبحانی فر ،نماینده سـبزوار و عضو
کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس اعلام
کـرد :توافقـات نهایی بـرای تامین ال سـی 280
میلیـون یورویـی طرح فـوالد سـبزوار صورت گرفـت و با تامین ایـن اعتبار
رونـد تکمیـل ایـن طرح سـرعت مـی گیرد.
سـبحانی فـر با اعلام این خبر افـزود :با تامین ایـن اعتبار طـرح  800هزار
تنـی فـوالد سـبزوار بـا مشـارکت  85درصـدی شـرکت ایرانی اوپـال کانی
پـارس و  15درصـدی ایمیـدرو تکمیل خواهد شـد.
وی افـزود :طـرح فوالد سـبزوار که در چارچوب طـرح های هفتگانه در حال
اجرا اسـت تاکنون در بخش احیا  70درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته و در
عیـن حـال از قابلیت افزایش ظرفیت تا سـقف یک میلیون تن را دارا اسـت
و بـا تامیـن ایـن اعتبـار واحد تولید آهن اسـفنجی تـا پایان سـال آینده به
بهـره بـرداری خواهـد رسـید و واحد فوالسـازی نیز ظرف سـه سـال آینده
تکمیل خواهد شـد.

اخبار انجمن
چالش تازه در مسیر حذف ارز مبادالتی
محصوالت فوالدی

با وجود بیش از  8ماه تالش و پیگیری مستمر انجمن برای حذف ارز مبادالتی از واردات
محصوالت فوالدی قابل تولید در داخل کشور و پس از فراز و فرود زیاد که گزارش آن در
شماره های پیشین بولتن« اخبار فوالد» و نشریه «چیالن» به اطالع مخاطبان گرامی
رسید ،متاسفانه در اواخر دی ماه سال جاری با دستور وزیر محترم صنعت ،معدن و
تجارت ،بسیاری از ردیف تعرفه هایی که به طور مشخص در داخل کشور تولید می
شوند ،مشمول ارز مبادله ای گردید که از آن جمله می توان به ورق های قلع اندود،
ورق های سرد زیر  3میلیمتر و انواع نبشی اشاره کرد .پس از اطالع انجمن از دستور
یاد شده ،انجمن طی مکاتبه ای مراتب اعتراض شدید خود به این اقدام را اعالم کرده
و هشدار داده که در صورت اجرای چنین دستوری ،تولیدکنندگان فوالد کشور به ویژه
در زمینه ورق های فوالدی به ورطه ورشکستگی خواهند افتاد .همچنین انجمن با
مشارکت تولیدکنندگان محصوالت فوالدی در صدد استمداد از مراجع دیگر همچون
مجلس شورای اسالمی و معاون اول رئیس جمهور در این خصوص است.

جد
ید

فروش سنگ آهن کمکی به
جبران کاهش درآمد نفتی
نمی کند

سیدرضا شهرستانی در خصوص افزایش صادرات
سنگ آهن و جایگزینی درآمد آن با نفت گفت:
فروش سنگ آهن به معنای خام فروشی است و با توجه به کاهش بهای انرژی
در دنیا قیمت سنگ آهن نیز رو به کاهش است.
وی ادامـه داد :در حـال حاضر بهای سـنگ آهن  ۵۰دالر اسـت که با هزینه
اسـتخراج و حمـل و نقـل آن حدود  ۲۰تـا  ۲۵دالر خواهد شـد که برای به
دسـت آوردن  ۱۰میلیـارد دالر درآمـد بایـد  ۴۰۰میلیـون تن سـنگ آهن
صادر شـود.
این در حالی است که ما در اوج صادرات تنها  ۲۴میلیون تن صادرات سنگ
آهن داشتهایم و در ضمن امکانات و زیرساخت صادرات  ۴۰۰میلیون سنگ
آهن وجود ندارد.
وی گفت :در بهترین شرایط و با افزایش تولید  ۲برابری ما توان صادرات ۲۵
میلیون تن ســنگ آهن را خواهیم داشــت که این رقم تنها  ۵درصد از این
کسری را پوشش میدهد.
شهرستانی با بیان اینکه افزایش تولید و صادرات سنگ آهن نیازمند جاده،
استخراج ،ماشین آالت ،سرمایه و اکتشافات است افزود :زمانی که هیچ کدام
از این شرایط مهیا نیست چطور میتوان به درآمدهای حاصل از صادرات مواد
معدنی در کشور به جای درآمدهای نفتی امیدوار بود؟

تامين  1.7ميليارد يورو اعتبار
براي طرح فوالدي

مهـدی کرباسـیان ،معاون وزیر صنعـت و معدن
نیـز در بازدیـد از طـرح فوالد شـادگان گفت :در
یک سـال گذشـته یک میلیـارد و  700میلیون
یـورو اعتبـار برای آماده سـازی  7طـرح فوالدی
در کشـور تامین شـد که 600میلیـون یورو از این اعتبـارات متعلق به طرح
فوالد شـادگان است.
مدیرعامـل فـوالد شـادگان با بیـان اینکه طرح فـوالد شـادگان تاکنون 85
درصد پیشـرفت داشـته اسـت ،گفت :این طرح ظرفیت تولید سـاالنه 800
هـزار تن آهن اسـفنجی را دارد.
غالمرضـا علیمرادپـور ،یکـی از مزایای این طـرح را نزدیکی با دریـا و رونق
صـادرات اعلام کرد و افزود :در ایـن کارخانه محصوالتی مانند بیلت و بلوم،
آهن اسـفنجی ،بریکت سـرد و ضایعات گندله تولید می شـود.

اعتراض انجمن نسبت به عدم اجرای
نسبتهای قیمتی عادالنه در زنجیره فوالد

همان طور که قبال از طریق همین بولتن خبری و همچنین نشریه چیالن به
اطالع مخاطبان گرامی رسیده بود ،پس از ابتکار عمل انجمن در تعیین ضرایب
قیمتی عادالنه در زنجیره فوالد و جلسات متعاقب آن به میزبانی معاون امور
معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت بین مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان هر حلقه از زنجیره تولید فوالد ،نسبتهایی برای اعمال در این
زنجیره توسط ایشان تعیین و ابالغ شد.
اما مدتی نگذشت که اعتراض فعاالن حلقه های مختلف به ویژه تولیدکنندگان
شمش فوالدی آغاز شد و اکنون پس از گذشت حدود  6ماه از موضوع ،گالیه
مدیران واحدهای ذوب از عدم اجرای نسبتهای قیمتی ابالغی و همچنین باال
بودن آن در خصوص آهن اسفنجی باال گرفته است.
همچنین اظهارات تولیدکنندگان آهن اسفنجی مبنی بر گران خریدن گندله
و عدم فروش گندله بر اساس ضریب ابالغی ،انجمن را بر آن داشت تا طی

برنامه ذوب آهن اصفهان
برای توليـد محصوالت
جديد رقابتی

اردشیر سعدمحمدی ،مدیر عامل کارخانه ذوب
آهن اصفهان گفت :کاهش هزینه ها ،افزایش بهره
وری در خــط تولید و تولید محصوالت جدیــد از اهداف کارخانه ذوب آهن
اصفهان است .سعدمحمدی تولید محصوالت جدید از قبیل تیر آهن بال پهن
و ریل ملی را از اهداف این کارخانه به منظور بدســت آوردن رقابت بازارهای
داخلی و خارجی بیان کــرد و افزود :واردات محصوالت فوالدی نامرغوب به
صنعت فوالد کشور لطمه می زند.
مدیــر عامل کارخانه ذوب آهن اصفهان با اشــاره بــه کیفیت پایین فوالد
وارداتی بیان کرد :به عنوان مثال میانگین وزن یک شــاخه تیر آهن  14باید
140کیلوگرم باشد که در بازار تیر آهن  14با وزن 120کیلوگرم یافت میشود.

کالهبرداری در بازار آهن

رییس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از
دستگیری فردی که با عنوان خرید و فروش
آهنآالت اقدام به کالهبرداریهای میلیونی از کسبه
بازارهای آهن کرده بود خبر داد .به گزارش اخبار
فوالد به نقل از ایسنا ،در پی وقوع کالهبرداری های
مشابه از خریداران آهن آالت سایر شهرها و استان های کشور که قصد خرید از بازار
آهن تهران را داشتند  ،پرونده ای با موضوع "کالهبرداری" تشکیل شد.
یکی از مالباختگان ،در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :شخصی با بنده تماس گرفت
و خود را فروشنده آهن معرفی کرد؛ زمانیکه بر سر نوع آهن آالت و قیمت خرید،
به توافق رسیدیم این شخص عنوان کرد که حتما از راننده و یا باربری مورد اعتماد
جهت انتقال بار آهن استفاده کنم؛ این شخص عنوان کرد که تنها زمانی پول آهن
را به حسابش واریز کنم که راننده کامیون ،بارگیری محموله آهن را به من اطالع
دهد .زمانیکه راننده به محل بارگیری مراجعه کرد با ایشان تماس گرفتم و ایشان
تأیید کرد که محموله را بارگیری کرده؛ بنا بر قراری که با فروشنده گذاشته بودم،
مبلغ  46میلیون تومان را به حساب ایشان واریز کرده اما دقایقی پس از واریز پول،
مجددا راننده با من تماس گرفت و در کمال تعجب عنوان کرد که صاحب محموله
آهن فرد دیگری است که مانع از خروج کامیون از داخل بازار آهن شده؛ بالفاصله
با شماره تماس فروشنده چندین بار تماس گرفتم اما او پاسخگوی تماسهای من
نبود .بررسی ها نشان داد که تمامی حساب ها متعلق به شخصی به نام محمد .
ن ( 35ساله) است که در تمامی حساب ها اقدام به ارائه آدرس و نشانی های
واهی کرده بود .بنابر این گزارش ،وی که تا چندی پیش و به مدت چندین سال
در بازار آهن مشغول به کار بوده و به همین علت ،اطالعات کاملی از اصطالحات
فنی مخصوص به انواع آهن آالت داشته و با استفاده از همین اطالعات فنی ،زمینه
اعتماد مالباختگان به خود را ایجاد کرده است.

مکاتبهای با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ضمن اشاره به بهرهبرداری انجمن از دانش و تجربیات مدیران و کارشناسان
بخشهای مختلف زنجیره تولید فوالد در مطالعات تعیین نسبتهای قیمتی
عادالنه در زنجیره فوالد ،از ایشان درخواست کرده تا :اوالً نسبت به استفاده
از ابزار نظارتی و کنترلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای فروش آهن
اسفنجی به واحدهای تولیدکننده شمش فوالدی به قیمت مصوب اقدام جدی
و عاجل صورت پذیرد.
ثانیاً با هدف ایجاد تناسب عادالنه در قیمت کاالهای مختلف زنجیره فوالد،
ضریب ابالغی قیمت آهن اسفنجی نسبت به شمش و گندله نسبت به آهن
اسفنجی مورد بازنگری قرار گیرد.
شایان ذکر است پس از درخواست انجمن جلسه ای با حضور تولیدکنندگان
بزرگ زنجیره فوالد از سنگ آهن تا محصول نهایی برگزار شد و ضمن دریافت
گزارش عملکرد هر شرکت ،مقرر شد مطالعات انجمن مبنای کار کارشناسی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای بازنگری در نسبت های قیمتی ابالغی
قرار گیرد.

مجله چیالن به ارزیابی «نظام تعرفه ای فوالد» پرداخت
شماره بهمن ماه مجله چیالن با اختصاص دادن پرونده ای
ویژه ای به تحلیل و بررسی «نظام تعرفه ای صنعت فوالد»
منتشر شد.
شماره  59ماهنامه چیالن ،دیدگاه اعضای کمیسیون صنایع
مجلس شورای اسالمی و تولیدکنندگان و کارشناسان فوالد
را در خصوص تعرفه های فعلی در صنعت فوالد مورد ارزیابی
قرار داده است و در ضمن این پرونده به موضوع دامپینگ
چین و روسیه در بازار های فوالد ایران پرداخته است.
در جدیدترین شماره چیالن ،تحلیل بازار جهانی و داخلی
و تحلیل آماری صنعت فوالد ،به همراه اخبار ،گزارش ها
و تحلیل ها و مقاالتی از بازار و صنعت فوالد ایران و جهان

منتشر شده است.
همچنین گفتگو با رضا رحمانی ،رئیس کمیسیون صنایع
و معادن مجلس شورای اسالمی و رضا اشرف سمنانی از
دیگر مطالب این شماره از این مجله تخصصی است .رئیس
کمیسیون صنایع در این گفت و گو به طرح تحقیق و تفحص
از صنعت فوالد ،ساماندهی زنجیره تولید ،توزیع جغرافیایی
صنایع مختلف در زنجیره تولید و مسائل متعدد دیگر
پرداخته است.
رضا اشرف سمنانی نیز در گفت و گو با چیالن ،اطالعات
جامعی درباره نقاط ضعف و قوت طرح جامع فوالد ،اهمیت
تولید فوالدهای کیفی و آلیاژی ،مسائل زیرساختی فوالد،

استفاده از تکنولووژی روز در این صنعت و خطر دامپینگ
داده است .وی در این مصاحبه تصریح کرد که انتخاب محل
صحیح با توجه به آب ،انرژی ،حمل و نقل سریع ،انتخاب
ظرفیت ،انتخاب تکنولوژی های جدید ،توازن بین واحدهای
تولیدکننده ،نگاه به مصرف کننده نهایی در طرح های جدید
در نظرگرفته شود.
همچنین در این شماره یادداشت ها ،مقاالت و آمارهایی از
بازار فوالد ایران و جهان ارائه شده است .یکی از مقاالت این
شماره ،در خصوص سیر پیشرفت فوالد ترکیه است که در
آن به تاریخچه و روند پیشرفت صنعت فوالد ترکیه پرداخته
شده است.
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خبر خارجی
ناآرامیها به کاهش تولید
فوالد اوکراین منجر شد

تولید فوالد خام اوکراین سال گذشته  ١٧درصد
کاهش داشــت چرا که ناآرامی هــای داخلی و
درگیری های نظامی تولید خیلی از کارخانه ها
را دچار وقفه نمود .میزان تولید  ٢٧,٢میلیون تن
بود که  ٥.٥میلیون تن از سال  ٢٠١٣کمتر بود.
بــه گزارش اخبار فوالد به نقل از ایفنــا ،این افت دورقمی در تولید به دلیل
درگیری های شرق اوکراین بود که بسیاری ازکارخانه های فوالدسازی در آن
منطقه واقع شــده است .برای سال  ٢٠١٥نیز برآورد شده در بهترین حالت
تولید فوالد خام اوکراین از  ٢٨میلیون تن بیشتر نگردد و در بدترین حالت،
ثابت خواهد ماند.

بازار ورق ایتالیا در حال
مذاکره برای قراردادهای
فصل اول سال است

انتظار می رود قیمــت ورق گرم در بازار داخلی
ایتالیا در آینده نزدیک بهبود یابد چرا که بازار در
حال مذاکره برای قراردادهای تحویل اواخر سه ماه نخست سال است.
افزایش قیمت مورد نظر کارخانه ها  ٣٠یورو هر تن یا کمی کمتر است .در
حالی که ورق گرم قبل از تعطیالت سال نو به  ٣٨٠تا  ٣٩٠یورو رسیده بود
انتظــار می رود حال به باالی  ٤٠٠یورو هر تن درب کارخانه برســد .برخی
انتظار دارند قیمت ورق گرم  ٤١٠یورو هر تن گردد.
از طرفـی در بـازار  واردات رقابتـی تریـن قیمـت هـا از ورق گرم روسـیه در
 ٣٩٥تـا  ٤٠٠یورو هر تن سـی آی اف شـنیده شـده که تحویـل فصل دوم
سـال اسـت ولـی به دلیل نـرخ باالی دالر نسـبت بـه یورو کسـی حاضر به
خرید آن نیسـت.

مصرف قراضـه در ترکیه
تنزل کرد

در راستای کاهش  ١,٧درصدی تولید فوالد خام
ترکیه در  ١١ماه نخســت سال گذشته ،مصرف
قراضه نیز در صنعــت فوالد ترکیه در این مدت
کاهش چشمگیری داشته است.
بــه گزارش اخبار فوالد ،تولید فوالد خام ترکیــه در  ١١ماه فوق  ١,٧درصد
کاهش داشته به  ٣١میلیون و  ٢٣٠هزار تن رسید .در این مدت فوالدسازان

ترک  ٢٧میلیون و  ٢٠٠هزار تن قراضه مصرف کردند که  ٣.٧درصد نسبت
به مدت مشابه سال  ٢٠١٣کاهش داشت .واردات قراضه به ترکیه  ٠.٣درصد
کاهش داشــته  ١٧میلیون و  ٧٨٠هزار تن ثبت شد و تامین قراضه از بازار
داخلی با  ٩درصد افت  ٩میلیون و  ٤٠٠هزار تن بود.
همچنین ترکیه  ٩,٦میلیون تن قراضه از اروپا وارد کرد که  ١.١درصد رشد
داشت .خرید از امریکا نیز  ٢٣.٢درصد کاهش داشته  ٣میلیون و  ٧٣٠هزار
تن ثبت شد .خرید قراضه از سی آی اس نیز  ٥٢.٦درصد باال رفته  ٣میلیون
و  ٤٥٠هزار تن گزارش شد.

کوره بلند یک کارخانه
فوالد آلمان با حمله سایبری
تعطیـلشد

اداره فدرال امنیت اطالعات آلمان با انتشار گزارش
پایان سال در مورد امنیت فناوری اطالعات در این
کشور ،به یکی از حوادث سایبری اشاره کرد که
بیشتر کارشناسان امنیتی از آن خبر نداشتند.
به گزارش اخبار فوالد ،این گزارش فاش کرد که یک کارخانه فوالدسازی در
آلمان هدف نفوذ سایبری قرار گرفت که منجر به صدمه فیزیکی به فعالیت
این کارخانه شد.
مهاجمـان ظاهـرا ابتـدا بـا اسـتفاده از یـک ایمیـل فیشـینگ و ترفنـد
مهندسـی اجتماعـی بـه شـبکه اداری کارخانـه فـوالد نفـوذ کـرده بودند
و سـپس بـه سـراغ شـبکه تولید و سیسـتم هـای دیگر از جمله سیسـتم
هـای کنتـرل کننده تجهیزات کارخانـه رفته بودند .ایـن خرابکاری منجر
بـه مختل شـدن سیسـتمهای مختلف در ایـن کارخانـه و نهایتا تعطیلی
کـوره بلند آن شـد.

با افزایش سرمای زمستان و افت بیشتر تقاضای فوالد ،در چین کسی عجلهای
در خرید ســنگ آهن ندارد شاید پس از فستیوال بهاره و سال نو چینی در
فوریه تقاضای فوالد در چین کمی بهتر شود.
چون عرضه باالســت بعید است قبل از تعطیالت فوریه خرید ها بهتر شود.
هنوز بازار ســنگ آهن با ریسک های زیادی روبروست و پیش بینی قیمت
سه ماه سوم سال از  ٦٠دالر به  ٥٣دالر هر تن خشک سی اف آر چین تنزل
داشته است.

قیمت ها در بازار واردات
بیلت شرق آسیا کاهش یافت

قیمت بیلت وارداتی در شرق آسیا طی دوهفته
گذشته با افت قیمت های پیشنهادی و رکود بازار
نزولی بــود وخریدارها زیر قیمت های مورد نظر
عرضه کننده ها درخواست می دهند .بیلت حاوی
کروم چین  ٣٨٠تا  ٣٩٠دالر هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا ثبت شده
و قیمت ها نزولی است.
عرضه کننده ها با  ٣٩٥دالر هر تن سی اف آر شروع کردند و روزهای اخیر
در  ٣٨٥دالر هم پیشنهاد می دهند.
چینی ها چاره ای جز افزایش صادرات ندارند چون بازار داخلی شان توانایی
جذب همه تولید را ندارد.
بیلت سی آی اس نیز در جنوب شرق آسیا به  ٤٠٠تا  ٤١٠دالر هر تن سی
اف آر کاهش یافته در حالی که ماه قبل بیلت روســیه  ٤١٥تا  ٤٢٠دالر هر
تن سی اف آر بود.
بیلت سایز  ١٠میلیمتر روسیه در  ٤٠٠دالر هر تن سی اف آر تایلند معامله
شد که قبل از کریسمس  ٤٠٥دالر بود.
در کل بیلت وارداتی در شرق آسیا  ٤٠٠تا  ٤٠٥دالر هر تن سی اف آر است
در حالی که طی دو هفته قبل  ٤٠٥تا  ٤١٠دالر بود.

قیمت سنگ آهن چیــن
افت کرد

با توجه به این که نبود تقاضا در چین باعث شده
کارخانه ها هیچ عجله ای در خرید ســنگ آهن
نداشته باشــند ،قیمت این ماده اولیه این هفته
هم نزولی بوده و به کمترین قیمت  ٥سال اخیر
نزدیک شد.
موسسه سیتی گروپ پیش بینی جدید قیمت سنگ آهن در سال  ٢٠١٥را
از  ٦٥دالر به  ٥٨دالر کاهش داده  و پیش بینی سال  ٢٠١٦را  از  ٦٥دالر به
 ٦٢دالر هر تن خشک سی اف آر چین رسانده است.
مـازاد عرضه باعث شـد سـال گذشـته قیمـت این مـاده اولیـه تقریبا نصف
شـود و در دسـامبر بـه  ٦٥دالر و  ٦٠سـنت برسـد کـه از ژوئـن  ٢٠٠٩بـی
سـابقه بوده است.

افـزایش فـشار بـر بـازار ورق
آمریـکا

در بازار ورق امریکا فشــار بــازار واردات بر بازار
داخلی بیشتر شده است.
کاهش تولید کارخانه نوکور خبر خوبی برای بازار
داخلی است ولی قیمت پایین مواد اولیه به معنای

تداوم افت قیمتهاست.
عوامل زیادی باعث شده قیمت ها به سرعت نزولی باشند از جمله نرخ باالی
دالر ،رکــود بازارهای جهانی ،هزینه پایین مــواد اولیه ،موجودی باالی بازار
داخلی و قیمت های وارداتی رقابتی.

قيمتهايجهاني

جهانی
فوالدی در بازار
روند تغییرات قیمت شمش و محصوالت
قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی
تغییرات
روند

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

بٍ  31اکتبر

َفتٍ مىتُی
بٍ  7وًامبر

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

َفتٍ مىتُی

400

402

399

390

*

*

*

440

440
*

بٍ  14وًامبر

بٍ  21وًامبر

بٍ  28وًامبر

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

463

455

425

415

400

397

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

465

*

*

*

410

*

405

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

490

483

460

450

435

433

445

450

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

488

485

*

*

445

*

*

*

*

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىذرعباس

*

*

463

463

445

445

*

*

*

*

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

463

455

438

415

403

398

398

403

400

388

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

535

520

502

488

483

488

502

505

497

490

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

541

515

506

499

490

488

503

510

499

492

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

509

502

*

503

493

489

488

485

459

459

میلگرد

اکرایه -فًب دریای سیاٌ

508

503

490

463

455

435

425

423

423

418

میلگرد

صادرات چیه  -فًب

436

438

435

426

426

426

411

402

387

375

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

495

495

480

465

460

458

453

438

430

420

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

*

*

515

515

512

500

*

500

455

453

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

508

507

490

477

475

472

462

450

442

430

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

663

650

650

*

*

*

623

615

613

613

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

بٍ  5دسامبر بٍ  12دسامبر بٍ  19دسامبر بٍ  16شاوًیٍ

َفتٍ مىتُی

بٍ  23شاوًیٍ

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
فکس          88708065 :تلفن88708063 -88708064 :

4

شماره شصت و ششم نیمه اول بهمن ماه1393

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
سایس

هفته سوم دی

هفته چهارم دی

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

25,000
24,000
23,800
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
22,800
22,800
*

25,000
23,800
23,500
23,000
23,000
23,000
23,000
23,000
22,500
22,500
*

تهران
دربازار
سیاهدر
ورق سیاه
تهران
بازار
قیمتورق
قیمت

سایس
2

سایز
6.5
8

12
8

21,700
 21,500میلگرد آجدار

21,500

سایز

هفته سوم دی

سایز
10

هفته سوم دی

8

8

18,000
19,775
20,000

2,000

20,100

20,100

18
16

20,300

20,400

20,300

19,900

19,700

19,650

12

15
20

25

17,150

18,300

18,300

30

18,150

18,000

32

30

32

سایس

16,100

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

16,100

17,180

16,600

16,100

17,180
17,180

17,250
17,250

17,180
17,180

17,250
17,250

17,180
17,180

17,250

17,180

17,250
17,250

17,180
17,180

17,250
17,250

28

16,850

16,850

17,250
17,250

25
28

15

هفته چهارم دی

16,600

22
25

19,650

هفته چهارم دی

17,250

20
22

19,350

21,200

16,100

17,150

20
18

19,450

آجدار
میلگردآجدار
میلگرد

21,200
20,000

16,600

14

19,900

20,000
16,500

16,600

12

19,830

هفته چهارم دی

21,500
20,300

12

14

17,500

8

20,300
17,650

14
10

12

10

20,500

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

20,200

21,700
20,500

16
14

6

17,650

میلگرد ساده

سایس

16,500

21,500
20,200

10

6.5

هفته سوم دی

5

هفته سوم دی

نبشی
نبشیبازارهای تهران
قیمت محصوالت فوالدی در

هفته چهارم دی

سایز

هفته چهارم دی

4

ساده
میلگرد
میلگرد ساده

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران

هفته سوم دی

10

3

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران

(واحد :ریال/کیلوگرم)

17,180
17,180

17,250

20
18
22
20

17,180

17,150

16,830

17,400

17,280

16,830

17,150

22

17,280
17,400
تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

هفته سوم دی
نبشی
18,500
هفته سوم دی
17,600
18,500
17,600
17,600
17,600
17,600
17,700
17,600
17,700
17,700
17,800
17,700
24,000
17,800
24,000

ناودانی

ناودانی

هفته سوم دی
ناودانی
19,100
هفته سوم دی
17,800
19,100
18,200
17,800
18,600
18,200
18,500
18,600
18,500
18,500
28,700
18,500
28,700
28,700
18,100
28,700
18,100

هفته چهارم دی
17,800
هفته چهارم دی
17,200
17,800
17,200
17,200
17,200
17,200
17,200
17,200
17,600
17,200
17,600
17,600
24,000
17,600
24,000

هفته چهارم دی
18,900
هفته چهارم دی
17,300
18,900
18,400
17,300
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
27,000
18,400
27,000
27,000
20,000
27,000
20,000

30000

روند تغییرات هفتگی قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

25000

نام کاال

يرق گرم B
يرق گرم C
يرق سرد B
يرق قلع اوذيد
يرق گرم B
يرق گرم C
يرق گرم B
يرق گرم C
يرق سرد B
يرق سرد B
يرق گالًاویسٌ G
ناودانی

بورس کاال

تولیدکنندهنام کاال

يرق گرم B
يرق گرم C
يرق سرد B
يرق قلع اوذيد
يرق گرم B
يرق گرم C
يرق گرم B
يرق گرم C
يرق سرد B
يرق سرد B
يرق گالًاویسٌ G
يرق قلع اوذيد

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

يرق گرم B
يرق گرم C
يرق سرد B
يرق گالًاویسٌ G
يرق قلع اوذيد
تختال C

کاال کننده
نامتولید

فًالد مبارکٍ اصفُان

20,200

8,220

1393/12/29 1393/10/15

فًالد مبارکٍ اصفُان

29,150

1,310

1393/12/29 1393/10/15

فًالد مبارکٍ اصفُان

16,707

4,840

1393/12/29 1393/10/22

فًالد مبارکٍ اصفُان

17,077

10000
5,170

1393/12/29 1393/10/22

يرق سرد B
تولیدکننده
يرق گالًاویسٌ G

فًالد مبارکٍ اصفُان

16,707

440

فًالد مبارکٍ اصفُان

17,077

220

فًالد مبارکٍ اصفُان

20,200

500

1394/01/22 1393/10/22

فًالد مبارکٍ اصفُان

20,200

100

1394/01/22 1393/10/22

فًالد مبارکٍ اصفُان

21,952

1,050

1394/01/22 1393/10/22

29,150

300

1394/01/22 1393/10/22

فًالد مبارکٍ اصفُان

16,707

37,430

فًالد مبارکٍ اصفُان

17,077

26,370

1393/12/29 1393/10/29

فًالد مبارکٍ اصفُان
نام کاال
فًالد مبارکٍ اصفُان

میانگین 1394/01/30 1393/10/29
47,530
20,200
معامله قیمتپایانی
حجم
تاریخ تحویل
تاریخمعامله
موزون (ریال)
(تن)
1394/01/30 1393/10/29
7,120
21,952

فًالد مبارکٍ اصفُان

29,150

1,190

1394/01/30 1393/10/29

فًالد خًزستان

14,500

10,000

1393/11/30 1393/10/15

فًالد مبارکٍ اصفُان

16,707

فًالد مبارکٍ اصفُان
فًالد مبارکٍ اصفُان

20,200

8,220

1393/12/29 1393/10/15

فًالد مبارکٍ اصفُان

29,150

1,310

1393/12/29 1393/10/15

سبذ میلگرد ي وبشی ي وايداوی ريب آَه اصفُان

فًالد مبارکٍ اصفُان

16,707

4,840

1393/12/29 1393/10/22

فًالد مبارکٍ اصفُان

17,077

5,170

1393/12/29 1393/10/22

فًالد مبارکٍ اصفُان

16,707

440

1393/12/29 1393/10/22

فًالد مبارکٍ اصفُان

17,077

220

1393/12/29 1393/10/22

فًالد مبارکٍ اصفُان

20,200

500

1394/01/22 1393/10/22

فًالد مبارکٍ اصفُان

20,200

100

1394/01/22 1393/10/22

فًالد مبارکٍ اصفُان

21,952

1,050

1394/01/22 1393/10/22

فًالد مبارکٍ اصفُان

29,150

300

1394/01/22 1393/10/22

فًالد مبارکٍ اصفُان

16,707

37,430

فًالد مبارکٍ اصفُان

17,077

26,370

1393/12/29 1393/10/29

فًالد مبارکٍ اصفُان

20,200

47,530

1394/01/30 1393/10/29

فًالد مبارکٍ اصفُان

21,952

7,120

1394/01/30 1393/10/29

فًالد مبارکٍ اصفُان

29,150

1,190

1394/01/30 1393/10/29

فًالد خًزستان

14,500

10,000

1393/11/30 1393/10/15

14,050

11,300

1393/11/30 1393/10/16

16,800

10,490

1393/11/30 1393/10/17

14,050

21,000

1393/11/30 1393/10/24

ريب آَه اصفُان

16,000

1,100

1393/11/30 1393/10/24

ريب آَه اصفُان

17,377

6,000

1393/11/30 1393/10/24

ريب آَه اصفُان

18,100

1,100

1393/11/30 1393/10/24

5000

1393/12/29 1393/10/29

17,077

1393/12/29 1393/10/29

1393/11/30 1393/10/15

1393/12/29 1393/10/22

13,100

يرق قلع اوذيد

15000

1393/11/30 1393/10/15

1393/12/29 1393/10/22

35,590

شمش بلًم ( 5SP)150*150ريب آَه اصفُان

سبذ تیرآَه 30

1393/11/30 1393/10/15

فًالد مبارکٍ اصفُان

فًالد مبارکٍ اصفُان
ورق روغنی

يرق گرم C
تاریخ تحویل
تاریخمعامله
تاریخ
تحویل
هعاهله تاریخ

فًالد مبارکٍ اصفُان

16,707
17,077

13,100

1393/11/30 1393/10/15

شمش بلًم ( 5SP)150*150فًالد خًزستان

سبذ میلگرد ي تیرآَه

پایانیهعاهله
حجن
میانگین
پایانی قیمت
قیوتمعامله
حجم
موزون (ریال)
((تن)
(تن)
ریال)

يرق گرم B

(تن)

35,590

تختال C

سبذ میلگرد ي وبشی ي وايداوی ريب آَه اصفُان
سبذ میلگرد 22تاA3-12

نبشی

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

ورقاوذيد
يرق قلع
سیاه

(ریال)

ریال/کیلوگرم

تولید کننده

قیوت پایانی

20000هعاهله
حجن

تاریخ هعاهله تاریخ تحویل

14,050

11,300

1393/11/30 1393/10/16

16,800

10,490

1393/11/30 1393/10/17

شمش بلًم ( 5SP)150*150فًالد خًزستان

14,050

21,000

1393/11/30 1393/10/24

ريب آَه اصفُان

16,000

1,100

1393/11/30 1393/10/24

ريب آَه اصفُان

17,377

6,000

1393/11/30 1393/10/24

ريب آَه اصفُان

18,100

1,100

1393/11/30 1393/10/24

سبذ وايداوی ي تیرآَه مخلًط ريب آَه اصفُان

18,100

220

1393/11/30 1393/10/24

شمش بلًم ( 5SP)150*150ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 22تاA3-12
سبذ تیرآَه 30
سبذ میلگرد ي تیرآَه

شمش فًالدی 125*125
تیرآَه 24
تیرآَه 27
تختال C
تختال C
تختال C
سبذ میلگرد مخلًط
سبذ میلگرد مخلًط

14,050

3,000

1393/11/30 1393/10/28

19,200

1,250

1393/11/30 1393/10/28

ريب آَه اصفُان

ريب آَه اصفُان

19,200

1,250

1393/11/30 1393/10/28

فًالد َرمسگان جىًب

13,800

12,000

1393/11/30 1393/10/23

فًالد َرمسگان جىًب

13,800

32,000

1393/11/30 1393/10/23

فًالد َرمسگان جىًب

13,800

10,000

1393/11/30 1393/10/27

مجتمع فًالد کًیر

16,000

440

1393/11/01 1393/10/24

مجتمع فًالد کًیر

16,000

5,610

1393/11/01 1393/10/24

ريب آَه اصفُان

