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سخن اول
نشانه شناسی رکود
در بازار فوالد
بهمن تجلی زاده

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
و معاون فروش فوالد خوزستان
وجـود رکـود در بـازار فوالد یـک امر بدیهـی اسـت .زمانی مصرف
فـوالد 22تـا  23میلیـون تـن بـود امـا در حـال حاضـر بـه حدود
17میلیـون تـن رسـیده اسـت .این آمـار و ارقـام به این معناسـت
کـه حداقـل در بخـش فـوالد رکود وجـود دارد.
رکـود را مـی تـوان حتـی در بخـش قیمـت هـم مشـاهده نمـود.
بـرای نمونـه سـال گذشـته قیمت شـمش فـوالد به بـاالی 1700
تومـان هـم رسـیده بود امـا اکنون شـاهدیم کـه قیمت بـه حدود
1520تومـان رسـیده اسـت .بنابرایـن چیـزی حـدود  10الـی 15
درصـد کاهـش قیمـت داشـتیم و این در حالی اسـت کـه گاز 80
درصـد ،سـنگ آهـن  18درصـد ،حقـوق و دسـتمزد 20درصـد و
بـرق  25درصـد افزایش داشـته اسـت.
از بعـد عرضـه و تقاضا نیز ما در سـال های گذشـته سـهمیه بندی
شـمش داشـتیم و ایـن بدین معناسـت کـه کمبود شـمش وجود
داشـت و عرضـه به انـدازه نیاز وجود نداشـت .اما امسـال 300هزار
تـن موجـودی انبـار اسـت و مرتـب عرضه صـورت می گیـرد ولی
تقاضـای چندانـی در بازار وجـود ندارد.
ایـن امیـد وجـود داشـت کـه بـا افزایـش بودجـه هـای عمرانـی
تحرکـی در بـازار صـورت بگیـرد کـه بـه خاطر کسـر بودجـه این
تحـرک را هـم مشـاهده نکردیـم .ایـن در حالی اسـت کـه بودجه
نقـش بسـیار برجسـته ای در خـروج بـازار از رکـود دارد یعنی می
توانـد هـم محـرک باشـد و هـم به رکـود حـال حاضر دامـن بزند.
مسـئله بعـدی کـه مـی توانـد هـم به رکـود و هـم به شـرایط بد
قیمتـی دامـن بزنـد وضعیـت چیـن و در مرحلـه بعـد اوکرایـن و
روسـیه اسـت .چیـن به خاطـر مـازاد 500میلیـون تنی کـه روانه
بازارهـای خارجـی کـرده اسـت و روسـیه و اوکرایـن هم بـه خاطر
کاهـش ارزش پولشـان بـه شـدت بـه دنبـال توسـعه بازارهـای
صادراتـی خـود هسـتند و بـا توجـه بـه اینکـه بـا واقـع شـدن در
مرزهـای شـمالی کمتریـن مسـافت را بـا مـا دارنـد مـی تواننـد
عامـل دامپینـگ باشـند .متاسـفانه برنامـه ای برای تعرفـه و آنتی
دامپینـگ و ضد ارزان فروشـی در کشـور ما وجود نـدارد و این می
توانـد بحـران را عمیـق تـر کند.
پیشـنهاد مـن ایـن اسـت کـه در وهلـه اول مثـل تمـام کشـورها
عـوارض بـر واردات وضع شـود و در وهله دوم طـرح تحول که قرار
بـود بخشـی از منابـع طـرح بـه تولیدکننـدگان داده شـود عملـی
شـود و جلـوی افزایـش قیمـت نهادهـای انـرژی کـه چندمرتبـه
گـران شـدند گرفتـه شـود و بـه طـور کلـی حمایـت از تولیـد
کننـدگان صـورت بگیـرد و دولت باید بـه حال بخش هـای پایین
دسـتی یعنی سـاختمان فکری اساسـی کنـد ،زیرا موتـور محرکی
بـرای سـایر بخـش هـا به شـمار مـی آید.

حضورکمرنگبخشخصوصی
در پنجمین همایش چشم انداز صنعت فوالد

سالن اجالس سران کشورهای اسالمی در هفتم
و هشتم بهمن ماه سال جاری میزبان فوالدی های کشور در
«پنجمین همایش چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران با نگاهی
به بازار» بود که توسط روزنامه دنیای اقتصاد و با حمایت ایمیدرو،
شرکت ملی فوالد ،بورس کاالی ایران ،انجمن تولیدکنندگان
فوالد ،انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن و
شرکتهایی همچون فوالد مبارکه ،ذوب آهن اصفهان ،فوالد
خوزستان ،سنگ آهن گل گهر ،سنگ آهن چادر ملو و البته چند
شرکت خارجی مثل  DANIELIایتالیا Sarralle ،اسپانیا و SMS
آلمان برگزار شد.

نگاهی به لیست حامیان همایش و همچنین تجربه سالیان قبل این گردهمایی
فوالدی باعث شده بود که شرکت کنندگان انتظار یک همایش پربار را داشته باشند
اما به نظر می رسد این همایش آن طور که پیش بینی می شد ،انتظارها را برآورده
نکرده است .مخصوصا امسال که بیشتر شاهد حضور افرادی از شرکت های دولتی
یا به اصطالح "خصولتی" در همایش بودیم تا مدیران بخش خصوصی فوالد کشور.
شاید نگاه دولتی حاکم بر این همایش و نقش پر رنگ رویکرد حضور چهره ها نسبت
به ارائه محتوا دلیل این امر بوده و شاید هم رکود بازار و تالش برای فروش باعث
شده که مدیران واحدهای فوالدی بخش خصوصی عطای این همایش را به لقایش
ببخشند! البته ناگفته نماند که مدیرانی از شرکت های آهن و فوالد غدیر ایرانیان،
آهن و فوالد ارفع ،مجتمع فوالد جنوب ،صنایع هفت الماس ،نورد و تولید قطعات
فوالدی ،فوالد آلیاژی یزد و چند شرکت خصوصی دیگر نیز در این همایش دو روزه
حضور یافته بودند اما به هر حال پدیده شاخصی که بسیاری از حاضرین به آن اذعان
داشتند ،حضور کم رنگ فوالدی های بخش خصوصی در این همایش بود.

وزیر صنعت :اصالح تعرفه واردات فوالد در دست اقدام است

محمدرضا نعمتزاده در پنجمین همایش چشمانداز صنعت فوالد و معدن ایران
با اشاره به ظرفیتهای تولیدی مقاطع مختلف فوالدی کشورگفت :در حال حاضر
ظرفیت کشور حدود  60تا  70میلیون تن سنگ آهن 30 ،میلیون تن کنسانتره21 ،
میلیون تن آهن اسفنجی 22 ،میلیون تن گندله 24 ،میلیون تن شمش و  34میلیون
تن نورد میباشد .وی در توضیح این مطلب و با اشاره با نیازهای صنعت فوالد کشور
افزود :هماکنون ما بالغ بر  165میلیون تن استحصال سنگآهن 80 ،میلیون تن
کنسانتره 80 ،میلیون گندله 55 ،میلیون تن شمش و  58میلیون تن آهن اسفنجی

نیاز داریم که با برنامه ها وتالش های صورت گرفته امیدواریم تا سال  98بتوانیم 60
میلیون تن کنسانتره 65 ،میلیون تن گندله 43 ،میلیون تن آهن اسفنجی و 49
میلیون تن شمش و فوالد خام تولید کنیم .نعمت زاده تصریح کرد :در این صورت از
سال  98تا  1404این کمبودها رفع شده و امید داریم با همکاری سرمایهگذاران در
این حوزه حتی زودتر از موعد تعیین شده به تولید  55میلیون تن فوالد در افق 1404
برسیم .وزیر صنعت ،معدن وتجارت با بیان اینکه قیمت فوالد در دنیا به دلیل رشد
جهانی و کاهش قیمت های انرژی کاهش پیدا کرد ،اظهار کرد :به همین دلیل ما از
چند ماه گذشته واردات فوالد را به جز در مواردی که تولید داخلی نداریم یا متقاضی
آن ها زیاد است تنها با ارز متقاضی و آزاد انجام می دهیم .همچنین به منظور حمایت
بیشتر از تولید داخلی فوالد ،تعرفه واردات فوالد برای سال آینده اصالح خواهد شد
که در این مورد منتظر تصویب موضوع در هیأت دولت و مشخص شدن رقم تعرفه
تا پایان سال هستیم .وی با اشاره به اینکه توجه به صادرات توسط واحدهای فوالدی
امری مهم بوده و تولیدکنندگان فوالد حداقل  20تا  25درصد محصوالت خود را
باید صادر نمایند ،تاکید کرد :این که در بازارهای خارجی تولیدکنندگان فوالد ایران
روی دست یکدیگر بلند شوند سم است چرا که در حال حاضر حتی دو کشور رقیب
نیز می توانند با هم هماهنگ باشند .از سوی دیگر باید واحدهای صادراتی خود را به
علم روز تجهیز کنیم همان طور که ما از خودروسازان نیز خواستیم که کارشناسان
خارجی را وارد دستگاههای صادراتیشان کنند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو :طرح جامع فوالد را نقد کنید

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به سخنان نعمت زاده اظهار داشت :آقای
وزیر حمایت از صنعت فوالد کشور را به صراحت اعالم کردند که نویدی برای بخش
خصوصی است .از طرفی وزیر نگرانی حال حاضر فعاالن صنعت فوالد درخصوص
دامپینگ فوالد کشور از سوی کشورهای چین و روسیه را به خوبی درک کرده و در
تالش است تا با وضع تعرفه خطرات این مساله را کاهش دهد.
دکتر مهدی کرباسیان با اشاره به بازنگری در طرح جامع فوالد گفت :ایمیدرو بر
اساس ماموریت اصلی و قانونی خود اقدام به بازنگری اساسی در طرح جامع فوالد
کشور کرده و در این طرح ضمن توجه به آمایش سرزمینی و شفافسازی وضعیت
زنجیره تولید فوالد ،بایدها و نبایدهای سیاستگذاری این صنعت مشخص شده
است تا بهعنوان چراغ راهی برای تصمیمات آینده این صنعت کلیدی عمل کند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد:از کلیه صاحبنظران و دستاندرکاران صنعت
فوالد درخواست میکنیم با نقد و بررسی کلیات طرح جامع فوالد که به زودی بر
روی پایگاه اینترنتی سازمان ایمیدرو قرار میگیرد دولت و سازمان توسعه و نوسازی
معدن و صنایع معدنی کشور را همراهی و یاری کنند.

ادامه در صفحه 2
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واکنش عضو انجمن به
اظهارت وزیر صنعت

جهانبخش شکری ،مدیرعامل جهان فوالد غرب
با اشاره به مشکالت زیرساختی در صنعت فوالد
ایــران گفت :ظرفیت واحدهــای نورد در بخش
خصوصی زیر  ۲۰۰هزار تن و واحدهای فوالدی

زیر  ۵۰۰هزار تن است.
به گزارش اخبار فوالد ،عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با واکنش نشان
دادن به اظهارنظر وزیر صنعت که گفته بود شرکت های کوچک با ظرفیت
پایین نمیتوانند در بازار فوالد عرض اندام کنند ،اظهار کرد :فعالیت واحدهای
کوچک در حال حاضر بیدردسرتر است.
شکری تصریح کرد :به دلیل دستوری بودن فعالیتها در واحدهای فوالدی
برخی از این واحدهای بزرگ زیان ده هستند.

آشفتگی در فوالد ایران
توسط یک سازمان مستقل
کنترل شود

مشــاور معاون اول رئیسجمهــور عنوان اظهار
داشت :هرج و مرجی که در صنعت فوالد وجود
دارد ممکن است باعث شود برنامه های توسعه این صنعت طبق روال معمول
پیش نرود .مصطفی موذنزاده افزود :در نهایت نهاد یا سازمانی باید مسوولیت
آشــفتگی صنعت فوالد را بپذیرد و نظارت و کنترل از طرف یک ســازمان
مستقل بر بخش فوالد انجام شود.
موذن زاده در ادامه بیان کرد :تامین آب برای صنعت فوالد مساله جدی است
و این مساله در اصالح طرح جامع فوالد پیشنهاد شده است .تولیدکنندگان
ســنگآهن بر اساس جو اکتشافات خود میزان اســتخراج سنگآهن را به
شفافیت اعالم نمیکنند و این ترس روانی باعث شده برنامهریزی برای ذخایر
معدنی به درستی صورت نگیرد.
مشاور معاون اول رئیسجمهور همچنین گفت :موضوع دیگری که در این طرح
باید پرداخته شود آهن قراضه است که این محصول آهنی تنها در صنعت فوالد
مصرف نمیشود و در مصارف دیگر به این آهن قراضه احتیاج داریم.
موذنزاده افزود :با وجود اینکه برنامهریزیهایی برای توســعه صنعت کشور
در این ســالها صورت گرفته است اما این توسعه امکانپذیر نشده و ضعف
بزرگ آن این است که این برنامهریزی توسط دولت انجام میشد و متکی به
درآمدهای نفتی بوده است.

توافق سازمان امور مالیاتی با
ن فروشان
آه 

رئیس اتحادیه آهنفروشــان از موافقت سازمان
امور مالیاتی با خواســته آهنفروشان در اجرای
قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.
بـه گـزارش اخبـار فـوالد یـه نقـل از ایلنـا ،محمـد آزاد اظهـار کـرد :بـا
نامهنگاری هایـی کـه بـه سـازمان امـور مالیاتـی از سـوی اتحادیـه صـورت
گرفـت نهایتـا مقرر شـد تا مالیـات بـر ارزش افزوده صنف آهـن فروش بین
سـال هـای  ۸۹تـا  ۹۲براسـاس اعتبارنامههـای خرید انجام شـود و مودیان
مالیـات بـر فـروش را بگیرند.
وی افزود :در این مدت به دلیل بالتکلیفی آهنفروشان از سال  ۹۱تا  ۹۳تنها
در تهران  ۱۵۰۰واحد تعطیل شد و در مشهد ۱۴۰واحد و در تبریز نیز ۱۵۰
واحد به تعطیلی کشیده شد و بسیاری از افراد تغییر شغل دادند .آزاد گفت:
امیدواریم افرادی که از صنف ما خارج شدند مجددا با تغییر در سیاستهای
سازمان امور مالیاتی مجددا به صنف ما برگردند.

فوالدساز کرهای خواستار
تولید فوالد به روش جدید
در ایران شد

شرکت فوالد پوسکو کره جنوبی خواهان اجرای
فناوری جدید تولید فوالد در ایران با اســتفاده از
سنگ آهن کم عیار شد.
به گــزارش اخبار فوالد به نقل از ایمیدرو ،این شــرکت کره ای که یکی از
دارندگان فناوری های نوین تولید است از آمادگی خود برای اجرای طرح های
فوالدی با استفاده از فن آوری فاینکس  خبر داد.
درایـن روش بـه دلیـل اینکـه نیـازی بـه کارخانـه هـای گندلـه سـازی،
ککسـازی یا کلوخه سـنگ آهن نیسـت میزان سـرمایه گذاری 30درصد
کاهـش مـی یابد.
معاون پوسکو یادآور شد که این شرکت در سال  2014یک کارخانه  2میلیون
تنــی و پیش از آن نیز یک کارخانه  1.5میلیون تنی را با اســتفاده از روش
فاینکس راه اندازی کرده است.
مهدی کرباسیان ،رییس هیات عامل ایمیدرو نیز در پاسخ به درخواست پوسکو
گفــت :با توجه به اینکه ایمیدرو در نظر دارد با مشــارکت بخش خصوصی،
طرحهای جدید فوالدی در سواحل جنوبی ایران از جمله چابهار ،بندرعباس
و عســلویه را به اجرا در آورد ،تمایل داریم با همکاری پوسکو این طرح را در
مناطق جنوبی کشورمان اجرا کنیم.

دولت وارد فاز اصالح تعرفه
فوالد می شود

قائـم مقام وزیرتعـاون در بازدید از شـرکت ذوب
آهـن اصفهان ،بـا تأکید بر تعیین تعرفـه واردات
محصـوالت فـوالدی گفـت :ایـن موضـوع برای
صنایـع فـوالد بسـیار مهـم اسـت و بـا جدیـت
پیگیـری میکنیـم کـه قبـل از پایان سـال مشـخص شـود.
ابوالحسـن فیروزآبـادی بـا اشـاره بـه بهـره منـدی از یارانـه های انـرژی در
صنایعـی کـه دارای کـوره قـوس هسـتند گفت :مزیت هـای انـرژی باید در
عرصـه رقابتـی بـرای همـه صنایـع در نظر گرفته شـود.
وی افـزود :بـا توجـه به اینکـه روش تولیـد در ذوبآهن ،روش کـوره بلند و
اسـتفاده از انرژی زغال سـنگ هست ،الزم اسـت تغییراتی در قیمتگذاری
در حـوزه زغالسـنگ انجام شـود تـا صنایـع در عرصه رقابت منطقـی قرار
گیرند.

طرح ذوب صدر فوالد خرم
آباد کلنگ زنی می شود

علـی فتـح الهـی ،مدیـر طـرح توسـعه شـرکت
صـدر فـوالد خـرم آبـاد از اجـرای طرح توسـعه
ایـن شـرکت بـه زودی خبـر داد و گفـت :تـا
یـک مـاه آینـده کلنگ طرح توسـعه ایـن واحد
صنعتـی کـه مربـوط بـه کارخانـه ذوب آهـن اسـت زده مـی شـود.
وی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح توسـعه صدرفـوالد خـرم آبـاد در قالـب دو
فـاز یـادآور شـد :این پـروژه بـا سـرمایه گـذاری  ۵۰میلیـون دالر عملیاتی
می شـود.

تولید شمش فوالد آلیاژی در
مجتمع فوالد بناب

تقـی زاده مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب
از آغـاز تولیـد شـمش فـوالد آلیاژی بـا ظرفیت
تولیـد  12هزار تـن در مـاه در این مجتمع خبر
داد و بـا اشـاره بـه مشـکالت مجتمـع از جملـه
نوسـانات بازار و کمبود نقدینگی ،خواسـتار حمایت دولت در حل مشـکالت
این مجتمع شـد.

ادامه از صفحه 1

مدیر عامل دانیلی :بازار به سمت فوالدهای آلیاژی در
حال حرکت است

جیانپیترو بندتی ،مدیرعامل شرکت دانیلی با اشاره به سرمایهگذاریهای این
شرکت در منطقه در سالیان گذشته ،از منطقه خلیجفارس ،خاورمیانه و قاره آفریقا
بهعنوان یکی از پتانسیلهای روبه رشد فوالد در جهان نام برد و رشد تقاضای
ساالنه این مناطق را با محوریت حوزه خلیجفارس  4تا  5درصد در سال برشمرد.
وی با ارائه نمودارهایی مبنی بر افزایش تقاضای کاالها و فوالدهایی باکیفیت باالتر
در مقایسه با سایر انواع استاندارد فوالد در خاورمیانه گفت :با توجه به افزایش
سطح رفاه ،بهبود فرآیندهای تولید و مصرف و همچنین توجه به تکنولوژیهای
نوین به نظر میرسد که توجه به سمت فوالدهای آلیاژی و با کاربرد خاص به
نسبت محصوالت معمول و پرمخاطب در حال تغییر جهت است.

رئیس هیئت مدیره انجمن فوالد :دولت زیرساخت های
مورد نیاز را فراهم کند

دکتر بهرام سبحاني با اشاره به مطالب مطرح شده در این همایش گفت :در حال
حاضر فوالدسازها در شرايط سختي به سر ميبرند و البته بايد در اين شرايط
سخت هم ادامه حيات دهند و با همکاري ،همدلي و مديريت هوشمندانه جميع
مشکالت و موانع به اهداف ترسيم شده صنعت فوالد کشور دست يابيم .وي
مشکالت موجود در راه توسعه صنعت فوالد را در دو بخش مربوط به مشکالت
بنگاه هاي اقتصادي و بخش دولت خواند و تصريح کرد :براي توسعه صنعت فوالد
و دست يابي به  55ميليون تن فوالد که وزير محترم نيز بر آن تأکيد نمودند ،بنگاه

هاي اقتصادي بايد بيشتر از هر زمان
ديگر به سمت توليد بهينه و بهينه
سازي ظرفيت ها و کاهش هزينهها
گام بردارند و با آسيب شناسي نقاط
ضعف در شرکت ها و خطوط توليد
دستيابي به اين مهم را عملياتي
کرد  .رئیس هیئت مدیره انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران  با بيان
اين مطلب که دولت هم ميتواند
با کارهاي زير بنايي از قبيل توسعه
حمل و نقل ريلي ،رفع موانع و
محدوديتهاي گمرکي در صادرات،
اسکله و تأمين منابع انرژي و مواد
اوليه چالش هاي فراروي صنعتگران را بردارد ،خاطر نشان کرد :بايد براي توليد
 55ميليون تن فوالد  160تا  170ميليون تن سنگ آهن استخراج و فرآوري
شود و توسعه شبکه ريلي در حمل و نقل نزديک به  200ميليون تن جابجايي در
حمل مواد اوليه و محصوالت توليد شده صورت گيرد که این امر به برنامه ریزی و
اقدامات جدی و اساسی نیاز دارد.

رئیس هیات مدیره انجمن سنگآهن :نگاه دولت به معادن
تغییرکند

مهنـدس قدیـر قیافـه بـا طـرح ایـن سـوال کـه تحـت چـه شـرایطی تامیـن

سـنگآهن طرحهـای فـوالدی کشـور امکانپذیر اسـت و الزامات آن چیسـت،
اظهار داشـت :کمتر از  14درصد از معادن سـنگآهن کشـور در دسـت بخش 
خصوصـی اسـت و مابقی به بخـش دولتی اختصـاص دارد و در سـالهای اخیر
اکتشـافات تکمیلـی بهصورت علمـی در بخش خصوصی و دولتی دنبال نشـده،
امـا اگـر به طریـق علمی دنبال شـود ذخایر به دسـت آمـده از سـنگآهن رقم
زیادی خواهـد بود.
وی افـزود :در ایـن شـرایط بحرانـی اقدامـات دولت درخصوص حقـوق دولتی و
رفع معافیت مالیاتی معادن به بهانه جلوگیری از خامفروشـی نیز بار مشـکالت
معـدن کاران مـا را دوچندان خواهد کرد و زمینه توسـعه صنایع معدنی کشـور
را بـا چالـش روبـهرو خواهد کرد .رئیـس هیئت مدیره انجمـن تولیدکنندگان و
صادرکننـدگان سـنگ آهـن با درخواسـت از دولت بـرای تغییر در نـوع نگاه به
معـادن ابـراز امیـدواری کـرد طـرح جامع فوالد به سـمتی برود کـه معدنیها و
سـنگآهنیها نیازی به صادرات نداشـته باشـند و با تشـکیل کنسرسـیومهای
معدنـی ،سـنگآهنی و فـوالدی از بحـران حال حاضـر در زنجیـره ارزش فوالد
خارج شـویم.
در ایـن همایـش دو روزه افـراد دیگـری همچـون مهنـدس مـوذن زاده مشـاور
معـاون اول رئیـس جمهـور ،معـاون انجمـن آهـن و فـوالد چیـن ،مدیـر عامل
شـرکت  SMSآلمـان ،مدیـر عامـل شـرکت  Sarralleاسـپانیا ،مدیـر عامـل
شـرکت  ، AscoTecمدیر عامل شـرکت فوالد تکنیک ،مشـاور امور راهبردی
و برنامهریـزی اسـتراتژیک گروه ملـی صنعتی فوالد ایران و مدیر عامل شـرکت
ذوب آهـن نطنـز نیـز بـه ایـراد سـخن پرداختنـد و در روز دوم ،کارگاه هایـی
آموزشـی توسـط شـرکت هـای حاضـر در همایش برگزار شـد.

با اعمال تعرفه مناسب

دولت از صنعت فوالد کشور حفاظت کند

دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد ایران با اشاره به افزایش
تولید فوالد کشور اظهار داشت :با ارتقای رتبه ایران در تولید
فوالد ،رشد فوالد ایران به دو برابر متوسط جهانی رسیده
است .رسول خلیفه سلطانی افزود :با توجه به تحریم های
روسیه و شرایط سیاسی اکراین ،ارزش پول ملی این کشورها
به شدت کاهش یافته است و فرصت خوبی برای صادرات
گسترده به کشورهایی همچون ایران پیدا کرده اند.

دبیر انجمن خاطرنشان کرد :ما در حوزه فوالد با رقبای
سرسختی چین ،روسیه ،اکراین و ترکیه مواجه هستیم در
حالی که تعرفه واردات فوالد به کشور بسیار ناچیز است .وی
با اشاره به رشد تولید فوالد کشورخواستار تبدیل شدن به
یک صادر کننده قوی از بازار و تولید ملی حفاظت کنیم و
برای حمایت از تولید داخل اقدام به تعرفهگذاری روی واردات
محصوالت نهایی و خام فوالدی نماییم.

وی افزود :هم اکنون تنها میلگرد تعرفه  11درصدی دارد
و تعرفه بقیه محصوالت اعم از ورق گرم و سرد ،تیرآهن،
گالوانیزه و غیره  صفر است .این در حالی است عموم کاالها
تعرفه  24تا  25درصدی دارد.
وی اظهار داشت :پیشنهاد ما این است در حدود تعرفهای که
ترکیه اعمال کرده است اقدام به تعرفهگذاری روی واردات
محصوالت نهایی و خام فوالدی نماییم.
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خبر خارجی

دالر بـه  365تـا  370دالر هـر تن فوب رسـیده و روزهـای اخیر قیمتهای
پاییـن تـری نیز داشـته اسـت .اگـر تـا دو هفته آینـده قیمـت ورق گرم به
ثبات نرسـد  ،تقاضای اسـلب همچنان شـکننده بوده و قیمت ها در نوسـان
خواهند بود.

فوالد چین وارد فاز تعمیرات
ساالنه شد

به گزارش انجمن آهــن و فوالد چین در ده روز
دوم ژانویه تولید روزانه فوالدســازان چینی یک
میلیون و  694هزار تن بود که  5.1درصد نسبت
بــه اوایل ژانویه افت داشــت و علت آن تعطیلی
برخی خطوط تولید برای تعمیرات ســاالنه بوده است .همچنین ،موجودی
محصوالت فوالدی نسبت به ده ژانویه  8.25درصد افت داشته به  14میلیون
و  763هزار تن رسید.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از ایفنا ،ژانویه تا فوریه هر سال اغلب کارخانهها
برای تعمیرات ساالنه خطوط تولید را تعطیل می کنند در نتیجه تولید کاهش
می یابد.
فعاالن بازار بعید می دانند قیمت فوالد پس از تعطیالت ســال نو چینی در
فوریه بهبود یابد چون موجودی بازار در تعطیالت به شدت باال می رود حتی
اگر تقاضا در بهار بهبود یابد چون کارخانه ها تولید را باال می برند هر بهبود
قیمتی موقتی خواهد بود.

کاهش تقاضا ،خط ورق
کارخانه اوکراینی را متوقف
کرد

کارخانه ایلیچ در ماریوپول واقع در جنوب شرق
اوکراین که بخشی از دارایی کارخانه متینوست
است خط تولید ورق سرد و گالوانیزه خود را در
این ماه به دلیل افت تقاضا متوقف کرد.
این کارخانه در ماه جاری تنها  20هزار تن ورق سرد و گالوانیزه تولید کرده و
قصد دارد تا زمان بهبود تقاضا تولید را از سر نگیرد.

CIS

رکود در بازار اسلب
صادراتی سی آی اس

با افت قیمت ورق گرم ،خریداران اسلب سی آی
اس عقب نشــینی کرده اند و روزهای اخیر تنها
یک معامله با اروپا در  350دالر هرتن فوب نهایی
شده و انتظار می رود تولید ماه مارس در کمتر از

 350دالر فروخته شود.
بـه گـزارش اخبـار فوالد بـه نقل از ایفنا ،دو ماه گذشـته قیمـت ورق گرم تا
 50دالر افت داشـته و در این راسـتا قیمت اسـلب سـی آ ی اس نیز از 415

خطر تحریم پیش روی فوالد
روسیه

فوالدســازان روســیه ســعی دارنــد در ســال
جــاری میــادی میــزان فــروش را حفــظ کنند.
طبــق ایــن گــزارش ،اگــر تحریــم هایــی کــه
بــر علیــه روســیه وضــع شــده و قــرار اســت تــا
اواســط ســال  ٢٠١٥ادامــه داشــته باشــد ،بــرای مدت بیشــتری ادامــه یابد
و قیمــت نفــت بــه رونــد نزولــی ادامــه دهــد یــا در ســطوح پاییــن بمانــد،
روســیه ســال  ٢٠١٥و  ٢٠١٦را در بحــران خواهــد بود و فوالدســازان روس
بایــد بیشــتر بــه بــازار صــادرات تکیــه کننــد تــا آســیب کمتــری ببیننــد.
میــزان فــروش در ایــن دو ســال بــرای فوالدســازان روس بحرانــی خواهــد
بــود .بعیــد اســت امســال تولیــد فــوالد روســیه بــاال بــرود ولــی بــه دلیــل
افزایــش صــادرات و کاهــش واردات بعیــد اســت افــت تولید نیز چشــمگیر
با شد .

پیش بینیها از قیمت و
تقاضای فوالد در جهان

آخریــن نظرســنجی اســتیل ایندکــس از
بازارهــای فــوالد دنیــا حاکــی از آن اســت
کــه  ٢٩درصــد از اروپایــی هــای حاضــر در
نظرســنجی در انتظــار بهبــود تقاضای فــوالد در
ســه مــاه آتــی بودنــد در حالــی کــه  ٥٨درصــد ثبــات تقاضــا را ممکــن
دیدنــد و  ١٣درصــد افــت تقاضــا.
 ٦٤درصــد از امریکایــی هــا افزایــش فــروش و  ٢١درصــد کاهــش آن را
رونــد رایــج بــازار بــرآورد کردنــد.
در ســطح جهــان نیــز موافقــان پیــش بینــی رشــد تقاضــا از  ٢٥درصــد به
 ٣٦درصــد افزایــش یافــت و  ٤٣درصــد ثبــات آن را ممکــن دیدنــد.
همچنیــن  ٣٢درصــد از شــرکت هــای اروپایــی حاضر در نظرســنجی اخیر
انتظــار داشــتند قیمــت فوالد ســه مــاه آتــی بهبــود یابد.
 ١٣درصد نیز افت قیمت را پیش بینی کردند.
در امریــکا  ٢٩درصــد افزایــش قیمــت و  ٧١درصــد کاهــش آن را بــرآورد
کردنــد و در ســطح جهــان  ٢٨درصــد در انتظــار افزایــش قیمــت فــوالد و
 ٣٨درصــد در انتظــار کاهــش آن در ســه مــاه آینــده بودنــد.

انتظار خریداران بیلت
عربستان برای افت قمیت ها

بازار بیلت در عربستان نزولی است و بیلت چین
طی دو سه هفته گذشته افت داشته و به  390تا
 395دالر هر تن سی اف آر رسید چرا که تقاضای
داخلی و جهانی در رکود است .خریداران عربستانی عجله ای در معامله با چین
نشان ندادند .همه منتظر ریزش بیشتر قیمت های چین هستند .همچنین
خریداران منتظرند قیمت بیلت سی آی اس که اغلب خریدهای عربستان از
آن بازار صورت می گیرد کاهش مشابه ای داشته باشد.

قیمت ورق در جنوب شرق
آسیا افت کرد

قیمت ورق گرم در بازار جنوب شــرق آسیا رو به
پایین است و عرضه کنندگان چینی همچنان در
حال تخفیف دادن هستند .البته برخی امیدوارند
با بهبود قیمــت در بازار داخلی چین قیمت های
صادراتی آن نیز به کف می رسد .متوسط قیمت بازار واردات  410تا  415دالر
هر تن سی اف آر شرق آسیاست که  5دالر نسبت به دوهفته قبل افت داشته و
از آوریل  2009تاکنون بی سابقه بوده است .قیمت ورق گرم در بازار شانگ های
چین دو روز بهبود داشته و فعاالن بازار را کمی امیدوار کرده در حالی که دوهفته
قبل به پایین ترین قیمت از مارس  2002تاکنون رسیده بود  .به گزارش اخبار
فوالد به نقل از ایفنا ،متوسط قیمت در بازار شانگ های  416تا  419دالر هر تن با
 17درصد مالیات بر ارزش افزوده است که  6دالر هر تن بهبود داشته است .ظاهرا
خریداران کمی عجله دارند قبل از باال رفتن قیمت معامله کنند.

آخرین قیمت های بازارهای
قراضه

آخرین شاخص قیمت های استیل ایندکس حاکی
از آن است که متوســط قیمت قراضه وارداتی به
ترکیه نیز  4.5درصد کاهش یافت.
در ترکیه متوسط قیمت قراضه وارداتی خلوص  80-20در ثبات نسبی بود ولی
پایان هفته افت نموده تا  22دالر ارزان تر شــد و  285دالر هر تن ســی اف آر
شنیده شد .شاید افت قیمت قراضه ،قیمت فوالد ترکیه را در بازارهای جهانی
رقابتی تر کند .همچین محصول روسیه  285دالر هر تن سی اف آر ترکیه بود .در
شرق آسیا متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین کالس 1و  2خلوص  80-20از
 295تا  300دالر به  270تا  275دالر هر تن سی اف آر کاهش یافت.در هند نیز
قراضه خرد شده کانتینری وارداتی  5دالر افت نموده  320دالر هر تن سی اف آر
شنیده شد و بیلت روسیه و چین قدرت رقابت بیشتری نسبت به قراضه داشتند.

قيمتهايجهاني

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

عىًان

مشخصات بازار /شرایط حمل

بیلت

صادرات ريسیٍ ،فًب دریای سیاٌ -دریای بالتیک

463

بیلت

صادرات قساقستان ،فًب دریای خسر

465

*

بیلت

صادرات ترکیٍ  -فًب

490

483

460

بیلت

ياردات ایران از  - CISبىذر اوسلیC&F -

488

485

*

*

بیلت

ياردات ایران  CFR-بىذرعباس

*

*

463

463

445

بیلت

صادرات اکرایه -فًب دریای سیاٌ

463

455

438

415

403

398

میلگرد

صادرات ترکیٍ  -فًب

535

520

502

488

483

488

502

میلگرد

بازار داخلی ترکیٍ  -درب اوبار*

541

515

506

499

490

488

503

510

میلگرد

بازار داخلی ایران  -درب اوبار

509

502

*

503

493

489

488

485

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

374

يرق گرم 2 -تا  8میلی متر

صادرات اکرایه ،فًب دریای سیاٌ

495

495

480

465

460

458

453

438

430

420

420

يرق گرم

ريسیٍ -فًب دریای خسر

*

*

515

515

512

500

*

500

455

453

453

يرق گرم

صادرات ريسیٍ  -فًب دریای سیاٌ

508

507

490

477

475

472

462

450

442

430

430

کالف سرد

ترکیٍ بازار داخلی

663

650

650

*

*

*

623

615

613

613

613

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

بٍ  23شاوًیٍ

بٍ  1فًریٍ

بٍ  14وًامبر بٍ  21وًامبر بٍ  28وًامبر بٍ  5دسامبر بٍ  12دسامبر بٍ  19دسامبر بٍ  16شاوًیٍ

بٍ  31اکتبر

بٍ  7وًامبر

415

400

397

400

402

399

390

390

455

425

410

*

405

*

*

*

*

*

*

433

445

450

440

440

438

450

435

*

*

*

*

*

445

*

*

*

*

*

445

*

400

388

388

398

403

490

490

505

497

490

499

492
459

459
418

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 هفتم نیمه اول بهمن ماه1393

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی

(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
سایس

هفته اول بهمه

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

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

سایس

هفته اول بهمه

3

19,830

5

20,100

8

19,900

ساده
میلگرد
میلگرد ساده

17,500

4

2,000

6

20,400

10

19,650

12

19,450

15

19,900

20
25

سایز

هفته اول بهمن

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

16,850
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار16,100
هفته اول بهمن
16,100
16,850
17,180
16,100
17,180
16,100
17,180
17,180
17,180
17,180
17,180
17,180
17,180
17,180
17,180
17,180
16,830
17,180
17,280
17,180
16,830
17,280

6.5
8
سایز
10
6.5
12
8
14
10
12
14
سایز

تهران
بازار
ورق
قیمت
تهران
دربازار
سیاهدر
ورق سیاه
قیمت

2

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

18,400
18,000

وبشی
نبشی

وبشی
هفته اول بهمه
17,800بهمه
هفته اول

سایس
سایس
3

16,500
میلگرد ساده
20,200
بهمن
هفته اول
20,000
16,500
21,500
20,200
21,200
20,000
میلگرد آجدار21,500
21,200بهمن
هفته اول

34
45
56
68
810
1012
1215
15

واوداوی
واوداوی
ناودانی

سایس
6سایس

هفته اول بهمه
18,900بهمه
هفته اول

68
810
1012
1214
1416
1618
1820
2022
22

تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

17,800
17,200
17,200
17,200
17,200
17,200
17,200
17,200
17,200
17,500
17,500
17,500
17,500
24,000
24,000

18,900
17,300
17,300
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
26,800
26,800
26,800
26,800
20,000
20,000

30000

روند تغییرات هفتگی قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

25000

تولید کننده

بورس کاال

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

تولیدکننده
تولید کننده

37,430

1393/10/29

1393/12/29

16,707

17,077

1393/10/29

1393/12/29

20,200

1393/10/29

1394/01/30

21,952

1393/10/29

1394/01/30

1393/10/29

1394/01/30
1393/12/29
1393/12/29

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

26,370

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

1500047,530

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

7,120

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

1,190

29,150

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

1000056,780

16,707

1393/11/06

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

44,760

17,077

1393/11/06

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

7,650

21,952

1393/11/06

1394/01/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

5000 1,280

29,150

1393/11/06

1394/01/30

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

17,950

14,050

1393/11/05

1393/11/30

شمش بلًم (5SP)150*150

43,200

13,250

1393/11/05

1393/12/29

سبذ میلگرد مخلًط

1,250

16,000

1393/11/01

1393/11/30

سبذ میلگرد 22تاA3-14

20,000

15,750

1393/11/04

1393/11/07

فًالد خًزستان

ورق سیاه

ريب آَه اصفُان
ريب آَه اصفُان

نام کاال نام کاال

(20000تن)
حجن هعاهله

ریال/کیلوگرم

ناودانی

نبشی

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

نام کاال

قیوت

پایانی

تاریخ هعاهله

تاریخ تحویل

ريب آَه اصفُان
حجممعامله قیمتپایانیمیانگین
قیوتمعامله تاریختاریخ
تاریخ
تحویل تاریختولیدکننده
هعاهله
موزون (تن)
(تن) حجن هعاهله
(ریال)
تحویلاصفُان
ريب آَه
پایانی

ورق روغنی

سبذ میلگرد ي تیرآَه
نام
کاال20
تیرآَه

396قیمتپایانیمیانگین16,350
حجممعامله
(تن)  1,000موزون (ریال) 19,200

تاریخمعامله

1393/11/06

تاریخ تحویل

1393/11/08

1393/11/30
1393/11/30

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

37,430

16,707

1393/10/29

1393/12/29
اصفُان
ريب آَه

تیرآَه 24

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

26,370

17,077

1393/10/29

1393/12/29
اصفُان
ريب آَه

1,000

19,200

1393/11/08

1393/11/30

تیرآَه 27

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق سرد B

47,530

20,200

1393/10/29

1,000

19,200

1393/11/08

1393/11/30

1394/01/30
اصفُان
ريب آَه

تیرآَه 16

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

7,120

21,952

1393/10/29

1394/01/30
اصفُان
ريب آَه

3,300

16,550

تیرآَه 18

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

1,190

29,150

1393/10/29

1394/01/30
اصفُان
ريب آَه

30,000

16,410

1393/11/11

تیرآَه 24

2,500

19,200

1393/11/11

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم B

56,780

16,707

1393/11/06

1393/12/29
اصفُان
ريب آَه

تیرآَه 14

2,000

16,550

1393/11/12

1393/12/29

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گرم C

44,760

17,077

1393/11/06

1393/12/29
اصفُان
ريب آَه

تیرآَه 16

1,000

16,700

1393/11/12

1393/12/29

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق گالًاویسٌ G

7,650

21,952

1393/11/06

اصفُان
ريب آَه
1394/01/30

تیرآَه 16

2,000

16,550

1393/11/12

1393/12/29

فًالد مبارکٍ اصفُان

يرق قلع اوذيد

1,280

29,150

1393/11/06

اصفُان
ريب آَه
1394/01/30

تیرآَه 16

3,000

16,550

1393/11/12

1393/12/29

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

17,950

14,050

1393/11/05

اصفُان
ريب آَه
1393/11/30

تیرآَه 18

800

16,700

1393/11/12

1393/12/29

فًالد خًزستان

شمش بلًم (5SP)150*150

43,200

13,250

1393/11/05

اصفُان
ريب آَه
1393/12/29

سبذ میلگرد مخلًط

5,747

15,950

1393/11/12

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد مخلًط

1,250

16,000

1393/11/01

اصفُان
ريب آَه
1393/11/30

تیرآَه 16

1,200

16,700

1393/11/14

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد 22تاA3-14

20,000

15,750

1393/11/04

 1393/11/07جىًب
فًالد َرمسگان

تختال C

10,000

13,800

1393/11/07

1393/12/15

ريب آَه اصفُان

سبذ میلگرد ي تیرآَه

396

16,350

1393/11/06

1393/11/30کًیر
مجتمع فًالد

سبذ میلگرد مخلًط

2,200

15,550

1393/11/13

1393/11/20

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 20

1,000

19,200

1393/11/08

1393/11/30کًیر
مجتمع فًالد

سبذ میلگرد مخلًط

11,000

15,550

1393/11/13

1393/11/20

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 24

1,000

19,200

1393/11/08

1393/11/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 27

1,000

19,200

1393/11/08

1393/11/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 16

3,300

16,550

1393/11/11

1393/11/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 18

30,000

16,410

1393/11/11

1393/11/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 24

2,500

19,200

1393/11/11

1393/11/30

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 14

2,000

16,550

1393/11/12

1393/12/29

ريب آَه اصفُان

تیرآَه 16

1,000

16,700

1393/11/12

1393/12/29

1393/11/11

1393/11/30
1393/11/30
1393/11/30

