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نشست مشترک انجمن تولیدکنندگان فوالد با ایمیدرو

سخن اول

سال93؛ نقطه عطف انجمن
سید رسول خلیفه سلطانی

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
از آنجا که این شــماره از بولتن اخبار فــوالد در مجمع عمومی انجمن
توزیع می شــود ،از آقای مهندس خلیفه سلطانی خواستیم تا در بخش
«سخن اول» به تشریح اقدامات انجمن بپردازند:

اگر بخواهیم نگاهی بــه روند اقدامات انجمن تولید کنندگان فوالد در
سالهای گذشته بیندازیم ،بدون شک سال  93یکی از نقاط عطف عمر
 14ساله انجمن بوده است .موفقیت های مهم و ارزشمندی در این سال
به دســت آمدکه در برخی موارد بیش از  6ماه تالش و پیگیری مداوم
برای تحقق آن ها انجام شــده اســت .خالی از لطف نیست که نگاهی
تیتروار به مهمترین اقدامات انجمن در یک سال گذشته داشته باشیم:
 افزایش سود بازرگانی شمش و محصوالت فوالدی
 حدف ارز مبادله ای از واردات شمش و محصوالت فوالدی
 تالش برای ایجاد توازن قیمتی در زنجیره فوالد
 آزادسازی  صادرات شمش و محصوالت فوالدی
 پیگیری های موثر برای کاهش مبلغ تمدید کارت بازرگانی
 استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان فوالد
 معافیت مالیاتی صادرکنندگان فوالد به صورت ریالی
 اجرایی شدن ماده  25قانون بهبود فضای کسب و کار
 تالش برای تامین نیــاز مصرف کنندگان محصوالت فوالدی از
طریق شرکتهای عضو
 ترویج فرهنگ اســتاندارد در صنعت فوالد و نظارت بیشــتر بر
اجرای آن
 پیگیری مسائل بانکی شرکتهای عضو
 ارائه بسته پیشنهادی انجمن برای خروج صنعت فوالد از رکود
 کاهش محدودیت در تامین گاز مصرفی شرکتهای عضو
  درخواستانجمنبرایتوجهبیشتربهتولیدوتوسعهفوالدهایکیفی
 ارائه «بسته جامع قیمتی و عوارض صادراتی زنجیره فوالد»
 تالش در جهت ایجاد تناسب قیمتی بین شمش و میلگرد
 حضور پررنگ در جلسات بررسی طرح جامع فوالد
 تالش برای تنظیم بازار قراضه
 موفقیت در انتخابات اتاق های بازرگانی کشور
 حضور فعال در کمیته فوالد اجالس کشورهای عضو سازمان D8
 تشکیل شورای مشترک آهن و فوالد
 تالش انجمن برای استخراج تابع عرضه و تقاضای فوالد
 تشکیل کمیته های انجمن
 بازنگری در اساسنامه و ساختار انجمن
 اعالم اولویتهای تامین منابع طرح ها به بانک های کشور
قابل توجه اســت که این حجم از فعالیت در حالی صورت پذیرفته که
رکود ،بسیاری از تشکل های صنعتی دیگر را هم فراگرفته است .موفقیت
های ســال گذشته و اقداماتی که ان شــااهلل در سال جاری به نتیجه
خواهند رســید ،همگی مرهون برخورد فعال اعضای انجمن ،رویکرد
حمایتی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تالش و جدیت اعضای هیئت
مدیره و همکاران بنده در انجمن و البته لطف خداوند متعال بوده است.
این مجال در این شــماره از بولتن داخلی انجمن ،فرصتی است برای
تقدیر از همه این عزیزان.

چالشهای پیشروی صنعت فوالد ایران
نشانهگذاریشد
پیمان مرادی

به گزارش بولتن «اخبار فوالد» ،نشست مشترک انجمن تولیدکنندگان فوالد با معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات
عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برگزار شد .این نشست به منظور همفکری و هماندیشی هرچه بهتر
تولیدکنندگان فوالد با سازمان ایمیدرو برگزار شد.
ت فوالد
نگرانی کرباسیان از کاهش قیم 
مهدی کرباسیان ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اینکه برای تحقق
اهداف سند چشمانداز در صنعت فوالد باید به حوزه اکتشاف و سنگآهن بیشتر
توجه شود ،اعالم کرد :فوالد در کشورهای توسعه یافته یکی از شاخصهای مهم
توسعه اقتصادی است اما میزان مصرف فوالد در ایران با متوسط جهانی هماهنگی
ندارد و کمتر است .مهدی کرباسیان در دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران افزود :درحالحاضر میزان مصرف فوالد  ۲۳۵کیلوگرم به
ازای هر نفر است که پیشبینی میشود در افق  ۱۴۰۴به حدود  ۴۰۰کیلوگرم برسد  .
وی با بیان اینکه در سال  ۹۳با اقدامات سازمان ایمیدرو و شرکت ملی فوالد ،طرح
جامع فوالد از سنگآهن تا شمش فوالد بهروزرسانی شد ،تاکید کرد :این طرح نشان
داد که توسعه در زنجیره تولید فوالد متوازن نیست و اگر در بخش زیرساختهایی
مانند تامین آب و توسعه خطوط حملونقل ریلی و جادهای ،برنامهریزی نشود،
چالشهای جدی پیش خواهد آمد .وی با تاکید بر اینکه از  ۵۵میلیون تن فوالد
تولیدی باید  ۱۰میلیون تن آن صادر شود ،افزود :در این گزارش نشان داده شده که
معادن سنگآهن برای رسیدن به هدف چشمانداز  ۱۴۰۴کافی نیست و به همین
دلیل سازمان توسعه معادن از حدود یک و نیم سال گذشته در بخش اکتشاف
معادن حضور فعالتری پیدا کرده است .وی با اشاره به طرح جامع فوالد ادامه
داد :بررسیها نشان میدهد اکنون در گندله ،کنسانتره ،آهن اسفنجی و شمش
توازن وجود ندارد؛ بنابراین وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید با حمایت از اجرای
پروژههای گندلهسازی کمبودها را برطرف کند.
تولید در مقیاس باال و همراه با جانمایی صحیح
کرباسیان اظهار کرد :درحالحاضر اجرای طرحهای فوالدی کوچک از نظر اقتصادی
قابل رقابت نیست و کشور چین احداث کارخانههای فوالدی با ظرفیت  ۲۰میلیون تن
را در برنامه قرار داده است .همچنین نکتهای که در طرح جامع فوالد نیز مطرح شده،
این است که محل احداث کارخانههای فوالد باید در مکانهایی باشد که زیرساختهای
الزم وجود داشته و برای سهولت در کار واردات مواد اولیه و صادرات محصوالت در
نزدیکی آبهای آزاد به اجرا درآیند .رییس هیئت عامل ایمیدرو به کاهش قیمت
جهانی سنگآهن و تاثیر آن در صنعت فوالد اشاره کرد و گفت :این مسئله اداره
واحدهای فوالدی و همچنین طرحهای توسعه صنعت فوالد را با مشکل مواجه کرده
و به دلیل نقش مهم فوالدیها در اقتصاد کشور ،نگرانکننده است .کرباسیان ،رییس
هیات عامل سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی افزود :وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و ایمیدرو دو اقدام در مشورت با فوالدسازان بخش خصوصی شامل اعمال
افزایش نرخ تعرفه واردات فوالد و فراهمکردن سازوکارهای افزایش ظرفیت فوالد از
طریق واردات گندله داشته که اکنون این تدابیر عملیاتی شده و اثرات مثبتی داشته
است .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :برخی از مشکالت صنعت فوالد
مانند نرخ سود تسهیالت بانکی هم برای فوالدسازان دولتی و خصوصی یا واحدهای
کوچک و بزرگ مشترک است .البته فرآیند تصمیمگیریها درباره صادرات و فوالد
قدری زمانبر است اما با این وجود دولت تالش میکند در حد توان به ثبات بازار
کمک کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن :تولید فوالد با تعرفه  ۲۰درصدی هم
مقرون به صرفه نیست
بهرام سبحانی ،رییس هیئتمدیره انجمن فوالد و مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در این

نشست ،گفت :وضعیت بازار جهانی فوالد در یک سال گذشته قیمتها را به شدت
کاهش داده است .به طوری که با تعرفه  ۲۰درصدی هم ،تولید فوالد در کشور
مقرون به صرفه نیست .وی افزود :در ایران ،در ۴سال گذشته عالوه بر روند افزایشی
قیمت برق و گاز شاهد نرخ سود تا  ۳۰درصدی برای تسهیالت بانکی هستیم که
بر قیمت تمام شده تولید فوالد تاثیرگذاشته و سبب شده تا واحدهای فوالدی
با میانگین حدود  ۶۰درصد ظرفیت کار کنند .سبحانی ،چالشهای پیش روی
فوالدسازان را شامل غیراستفاده بودن ظرفیتهای قابل عرضه محصوالت نهایی،
شرایط حاکم بر بازار به دلیل پایین بودن قیمت محصوالت وارداتی و همچنین
باالبودن هزینههای تمام شده تولید برشمرد.
وی پیشنهاد کرد :افزایش نرخ تعرفههای واردات ،حذف ارز مبادلهای برای واردات
محصوالت فوالدی ،تعدیل قیمت سنگآهن ،تثبیت هزینههای مرتبط با حاملهای
انرژی ،اعمال استانداردهای اجباری محصوالت وارداتی ،پیشبینی مشوقهای
صادراتی ،ارائه تسهیالت کوتاه مدت صادراتی و همچنین انعقاد پیمانهای منطقهای
و فرامنطقهای بین دولتها برای تسهیل صادرات به اجرا گذاشته شود.
دبیر انجمن :صادرات تشویق و واردات تحدید شود
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نیز اظهار کرد :رکود صنعت ساختمان ،صنعت
فوالد را به شدت دچار مشکل کرده و در شرایط کنونی ،پیشنهاد ما افزایش نرخ
تعرفههای واردات شمش و مقاطع فوالدی است .سیدرسول خلیفه سلطانی با بیان
اینکه تولید فوالد در سالهای اخیر رشد ساالنه  ۷درصد را تجربه کرده است ،افزود:
اگر روند تولید فوالد حتی در حد ساالنه  ۲درصد هم ادامه یابد ،برای صنعت فوالد
مطلوب است .وی بر لزوم حمایت جدی مسئوالن ذیربط از صنعت فوالدتاکید
کرد و گفت :برای تداوم حیات صنعت فوالد کشور باید صادرات فوالد ادامه یابد و
صادرکنندگان تشویق شوند .خلیفه سلطانی ادامه داد :برای کاهش هزینه تمام شده،
باید قیمت تمام شده فوالد در زنجیره آن (از آهن اسفنجی تا محصول نهایی) رعایت
شود .وی همچنین تالش برای افزایش تولید فوالدهای کیفی را موردتوجه قرار داد
و افزود :در جهان  ۱۵درصد تولیدات فوالد را فوالدهای کیفی تشکیل میدهد در
حالی که این میزان در ایران  ۳درصد است.
عضو هیئت مدیره انجمن :اثرگذاری عوامل بیرونی بر تولید فوالد ایران
در این نشست بهادر احرامیان ،عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
گفت :صنعت فوالد ایران در بخشهای دولتی و یا خصوصی مشــکلی برای تولید
ندارند اما عوامل بیرونی این صنعت را تحت تاثیر قرار داده اســت که از جمله آنها
میتوان به تغییرات نرخ حاملهای انرژی ،باال بودن نرخ ســود تسهیالت بانکی و
همچنین نوسانات نرخ ارز اشاره کرد.
همچنین امیر صباغ ،مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با بیان اینکه تولید
فوالد جهان در ماه آوریل در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۷/۱درصد کاهش یافته؛
تولید فوالد در کشورهای ایران و هند را رو به رشد خواند.
امیر خرمیشاد ،معاون برنامهریزی و توانمندسازی ایمیدرو نیز با اظهار اینکه با اعمال
نرخ تعرفه واردات فوالد ،واردات فوالد کاهش یافته اســت ،افزود :در شرایط فعلی،
دولت باید به حمایت از تولیدکنندگان فوالد ادامه دهد.
علیرضــا بنکدار ،مدیر صنایع معدنی ایمیدرو نیز با اعالم اینکه در تولید فوالدهای
کیفی به دلیل داشتن حاشیه سود بیشتر ،میتوانیم بهتر رقابت کنیم ،گفت :ورود ما
به تولید فوالد کیفی ضروری است.
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خبر داخلی
فوالد خوزستان بهدنبال
جذب سرمایهگذاران برای
3طرح فوالدی

مديــر برنامهريــزي و توســعه اقتصــادي و
سرمايهگذاري شركت فوالد خوزستان؛ سه طرح
فوالد خوزســتان برای متقاضیان سرمایهگذاری
داخلی و خارجی را اعالم کرد.
 -1طرح توسعه توليد فوالد در فوالدسازي خوزستان؛ رساندن ظرفيت شركت
از  3.6ميليون تن كنوني به  4ميليون تن (طرح افزايش ظرفيت  400هزار
تني) .سرمايهگذاري موردنياز 94 :ميليارد تومان در بخش ريالي و  55ميليون
يورو در بخش ارزي.
 -2طرح احداث فوالد شادگان؛ به ظرفيت  800هزار تن (در حال اجرا) .تولید
 800هزار تن شمش فوالد و شامل بخش احياي مستقيم و بخش فوالدسازی.
ســرمايهگذاري موردنياز 563 :ميليارد تومان در بخش ريالي و  116ميليون
يورو در بخش ارزي.
 -3پروژه توســعه فوالد شادگان؛ ظرفيت اوليه  800هزار تن و قابلیت ارتقا
بــه  2.5ميليون تن (در کنار احداث پروژه خطــوط نورد فوالدي با قابليت
توليد  2.5ميليون تن) .سرمايهگذاري موردنياز 1600 :ميليارد تومان در بخش
ريالي و در بخش ارزي  464ميليون يورو.

مدیرعامل اتوتک:

در پی توسعه روابط در حوزه
صنایع معدنی ایران هستیم

پرتی کورهونن ،مدیرعامل شــرکت بین المللی
اتوتک (فنالند) در اجالس معدن و صنایع معدنی
ایران گفت :این شرکت نسبت به برداشته شدن
تحریم ها علیه ایران خوش بین است .اتوتک به دنبال توسعه روابط خود در
زمینه صنایع معدنی با ایران است.
وی ادامه داد :اتوتک از سال های بسیار دور با ایران در زمینه اجرای پروژههای
مختلــف صنایع معدنی همکاری دارد و در نظــر دارد پس از لغو تحریم ها،
پروژههای بیشتری را در ایران اجرا کند.

حضور انجمن در اتاق فکر تدوین برنامه
راهبردی صنعت فوالد

بــا توجه به اینکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در حال تدوین برنامه راهبردی
صنعت و معدن برای ارائه به هیئت دولت می باشد ،موسسه مطالعات و پژوهشهای
این وزارتخانه اقدام به برگزاری نشست هایی با عنوان اتاق فکر برای صنایع بزرگ
و استراتژیک شامل نفت ،گاز و پتروشیمی ،خودرو و فوالد کرده تا با حضور افراد
شاخص و مسئولین هر حوزه ،برنامه راهبردی آن بخش را تدوین کند .بر همین
اساس و به دنبال دعوت از انجمن برای حضور در این اتاق فکر ،انجمن در نخستین
جلسه از آن شرکت کرد و به تبیین آینده صنعت فوالد ایران و راهبردهای الزم
برای به کار گیری بهتر فرصتهای این صنعت پرداخت .از مهمترین موارد مطرح
شــده در این جلسه توسط انجمن می توان به تناسب تولید و قیمت در زنجیره
فوالد ،میزان تولید محصوالت کیفی ،کشش پذیری صادراتی حلقه های مختلف
زنجیره فوالد ،فراهم آوردن زیر ساخت های مورد نیاز برای توسعه صنعت فوالد
و عوامل فرابخشــی موثر در آن ،رشد تکنولوژی و بهینه سازی مصرف انرژی در
کارخانجات اشاره کرد.

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،حمیدرضا طاهری
زاده در نشستی در انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران با اشاره به ثبات بازارهای داخلی و خارجی
فوالد گفت :در سال جاری شاهد افت قیمت های
محصوالت و مقاطع فوالدی نبــوده ایم .وی افزود :این وضعیت در بازارهای
خارجی نیز وجود داشــته و بعد از دامپینگــی که در بازار صورت گرفت هم
اکنون شاهد ثبات بیشتر بازار در بخش محصوالت طویل و تخت هستیم.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خاطرنشان کرد :البته چند وقت
اخیر بــازار محصوالت طویل تا حدودی رو به افت گذاشــت که در انجمن
تصمیم گرفتیم برای کنترل این وضعیت و جلوگیری از افت بیشتر به تقویت
حوزه صادرات بپردازیم تا از کاهش قیمت ها جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران
ابراز کرد:

سازماندهی همکاریها با
برطرف شدن تحریمها

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،محمد خانداداشپور
در دیدار آر.کی.داس مدیرعامل بخش جنوب آفریقای تاتا استیل هند در محل این
شرکت شاخص های طرح جامع فوالد ایران را تشریح کرد .مدیرعامل شرکت ملی
فوالد ایران گفت :مذاکرات و همکاری با کشورهای مختلف در زمینه صنعت فوالد با
برطرف شدن تحریم ها می تواند سازماندهی شود.همچنین هیات هندی خواستار
همکارهای فنی در صنعت فوالد میان شرکت ملی فوالد ایران و تاتا استیل شدند.

برنامه تولید  ۸۰۰هزار تنی
فوالد ارفع برای ۹۴

مدير ناحيه فوالدسازي و سایت شرکت آهن و فوالد
ارفع برنامه تولید امسال این شرکت را  800هزار تن
اعالم کرد و افزود :سال قبل به دلیل انجام تعمیرات
اساسی و همچنین کنترل بازار به ویژه در اواخر سال
تولید کارخانه به  560هزار تن رســید در حالی که اگر این مشکالت رخ نمیداد
میتوانستیم تولید باالی  600هزار تن را نیز محقق کنیم .محمدحسن نصوحیان
در گفتوگو با ماین نیوز با اشاره به اینکه شرکت آهن و فوالد ارفع از زمان راهاندازی

در خواست انجمن برای اصالح و افزایش
مجدد تعرفه واردات فوالد

پس از افزایش اندک تعرفه واردات شمش و محصوالت فوالدی در سال  93و با
توجه به کاهش شدید و مستمر قیمت ها از سوی کشورهایی نظیر چین و روسیه،
انجمن طی مکاتبه ای با وزیر صنعــت ،معدن و تجارت اصالح و افزایش مجدد
تعرفه واردات فوالد را خواستار شد.
در این مکاتبه ضمن اشــاره به شاهد انباشــت بیش از  1/5میلیون تن شمش
و محصــوالت فوالدی در انبارهای واحدهای تولیدی تصریح شــده اســت که
بررسیهای این انجمن از خنثی شدن تأثیرات تصمیم فوق بدلیل کاهش مستمر
و شــدید قیمتهای جهانی سنگ آهن ،انرژی و فوالد حکایت دارد به طوریکه
در خصوص برخی محصوالت مانند ورقهای فوالدی ،هزینه تمام شده واردات
در ســال جاری با احتســاب هزینه های گمرکی و ترخیص با تعرفه جدید به
مراتب کمتر از ســال  93شده و کماکان واردات نسبت به تولید داخلی مقرون
به صرفهتر است.
در پایان این مکاتبه هم درخواست های زیر به چشم می خورد:
1 .1حذف کامل ارز مبادالتی برای واردات انواع محصوالت فوالدی
2 .2اصالح و افزایش تعرفه واردات محصوالت فوالدی به ویژه ورقهای فوالدی

معاون رئیس جمهور وعده داد:

مساعدت دولت برای تکمیل
مجتمع فوالد سفید دشت
چهارمحالبختیاری

محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور پس از اینکه
واحدهای احیا مســتقیم و فوالدسازی مجتمع فوالد سفید دشت را مورد بازدید
قرار داد ،تصریح کرد :دولت با حمایت مالی الزم و مساعدت در حل مشکل آب،
برای تکمیل این طرح مصمم و پیگیر بهره برداری بخش احیای فوالد چهارمحال
و بختیاری تا پایان شهریور امسال است .به گزارش بولتن اخبار فوالد ،سخنگوی
دولت با تأکید بر اهمیت بهره برداری هرچه سریعتر از این کارخانه اذعان داشت:
اجرای بخش های دیگر طرح فوالد چهارمحال و بختیاری نیز پیگیری خواهد شد.
گفتنی است :مجتمع فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری ،یکی از طرحهای
هشتگانه فوالد استانی است .این مجتمع با مشارکت  65درصدی شرکت فوالد
مبارکــه و  35درصدی ایمیدرو با ظرفیت تولیــد  800هزارتن تختال در حال
ساخت می باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

عملكرد ضعيف وزارت كار در
قبال  ۸۸هزار بازنشسته صنعت
فوالد

یکی از اســتیضاحکنندگان وزیر کار عدم استیفای
حقــوق بازنشســتگان صنعــت فــوالد را یکی از
محورهای مهم استیضاح دانست و افزود :ربیعی تعهدات خود را نسبت به صندوق
بازنشســتگی فوالد انجام نداده است .به گزارش چیالن ،محمدرضا پورابراهیمی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشــت :در مواردی وزارت رفاه مصوبات
هیات وزیران در خصوص پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فوالد را لغو کرده
است ،ما نگران  ۸۸هزار بازنشسته صنعت فوالد هستیم.

با در نظر گرفتن قاعده پلکانی به شرح جدول زیر:
ردیف

اخبار انجمن

تصمیمسازیبرایجلوگیریاز
تفوالد
افتقیم 

تاکنون توانسته  80درصد ظرفیت تولید خود را طبق برنامه عملیاتی کند ،افزود:
در سال جاری اگر وضعیت بازار بهتر شود و مشکل خاصی به وجود نیاید میتوانیم
تولید  800هزار تن محصول را در ارفع محقق کنیم .وی در خصوص حجم دپوی
محصول در کارخانه با توجه به رکود حاکم بر بازار گفت  :قبل از عید حدود  150تا
 160هزار تن محصول در انبار کارخانه دپو داشتیم اما خوشبختانه خریداران وارد
عمل شدند و بخش فروش نیز خوب کار کرد و در حال حاضر تنها حدود  85تا 86
هزار تن محصول موجودی داریم.

کاال

تعرفهپیشنهادی
(درصد)

1

شمش فوالدی (بیلت -بلوم و اسلب)

20

2

ورق گرم

25

3

مقاطع طویل (میلگرد ،تیرآهن ،نبشی ،ناودانی و )...

30

4

ورق سرد

30

5

ورقهای پوششدار و رنگی

40

6

مفتولصنعتی

40

.3

3اعمال نظارت ،کنترل و جلوگیری از ورود ورقهای تجاری معمولی دارای
عنصر بور ( )Boreتحت عنوان ورقهای آلیاژی و خاص و منظور نمودن
این ورقها در ردیف ورقهای فوالدی معمولی.

عکس نوشت

چهره بانشاط فوالدی ها در دوران
رونق بازار فوالد -تیرماه 1390

کارگر جوانی به عمق  12متری زمین گودبرداری شده در خیابان شهید
مدنی تهران سقوط کرد و میلگرد از كتف راست وارد بدنش شده و از
شانه وی خارج شد.
شرکت های محترم عضو انجمن می توانند تصاویر جذاب و دیدنی واحد خود را برای انتشار به دفتر نشریه ارسال نمایند.
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شماره  74نیمه اول خرداد ماه 1394

خبر خارجی

مغولستانبزرگترین
تولیدکننده ریل های
فوالدی جهان

کاهش تولید فوالد در
خاورمیانه

طبـق آمار سـازمان جهانـی فوالد تولیـد فوالد
خـام در خاورمیانـه طـی آوریـل امسـال با افت
شـدید  7.7درصـد همـراه بود .طبـق اطالعات
این سـازمان مقـدار تولید فـوالد خام ایـران در
آوریـل امسـال  ١.٢٧٥میلیون تن بود که در مقایسـه با تولیـد  ١.٤٥٦تنی
آوریـل گذشـته  ١٢.٤درصـد کاهش نشـان مـی دهد.
قطـر  ٢١٨هـزار تن تولید فوالد داشـته که نسـبت به  ٢٥٤هـزار تن تولید
سـال گذشـته  ١٤.٢درصد کاهش تولید داشته است.
بـه گـزارش بولتـن اخبـار فـوالد بـه نقـل از  ایفنا ،ایـن در حالی اسـت که
تولیـد فوالد خام در عربسـتان سـعودی طی مـاه آوریل  ٥٢٨هـزار تن بود
کـه افزایش قابل توجهی داشـته اسـت.
کل تولیـد فـوالد خـام در امـارات متحده عربی طی مـاه آوریـل  ٢٥١هزار
تـن بـود که در مقایسـه با تولید  ٢٤٦هزار تنی آوریل سـال گذشـته 2.20
درصـد افزایش نشـان می دهـد .همینطور کل تولید فـوالد خام در منطقه
خاورمیانـه طـی چهـار مـاه اول امسـال  ٩.١٧٥میلیون تن بود که نسـبت
بـه تولیـد  ٩.٠٣٨میلیون تنی مدت مشـابه سـال پیش  ١.٥درصد بیشـتر
بوده اسـت.

فوالدسازیآرسلورمیتال
برای صنعت فوالد هند

آرسـلور میتـال ،بزرگتریـن فوالدسـاز جهـان
اعلام کـرده اسـت در حـال بررسـی و مطالعـه
سـاخت یـک کارخانه فوالدسـازی بـرای تولید
فـوالد خـودرو بـرای شـرکت ملیفـوالد هنـد
( )SAILاسـت تـا تقاضـای ایـن کشـور را پاسـخگو باشـد.
بـه گـزارش بولتـن اخبـار فـوالد ،بـا احـداث ایـن کارخانـه جدیـد هـر دو
شـرکت از سـود خوبی برخوردار خواهند شـد و هند نیز از میزان وابسـتگی
بـه واردات فـوالد خـودرو از آرسـلورمیتال و پوسـکوی کـره جنوبی خواهد
کاست.
علاوه بـر ایـن ،احـداث ایـن کارخانـه ،هند را بـه مرکز صـادرات فـوالد به
سـایر کشـورهای جهـان تبدیل خواهـد کرد.
بنـا بـه گفتـه وزیر فوالد هنـد ،آرسـلورمیتال پـس از کنار گذاشـتن پروژه
اودیشـا درنظـر دارد یـک کارخانه در اسـتان جنوبی کارناتاکا احـداث کند.
عالوه بر این آرسـلورمیتال سـهامی را در شـرکت فوالد اوتام گالوآ دارد که
فوالدهـای اندودکاری شـده تولید میکند.

قيمتهايجهاني

گروه صنعتی بائوگانگ واقع در مغولســتان به
بزرگترین تولیدکننده ریل های فوالدی در جهان
تبدیل شده است که ظرفیت آن  2.1میلیون تن در سال است.
به گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از ســایت چایناماینینگ ،این شــرکت
دارای دو خط تولید ریل اســت که بزرگترین در جهان محسوب می شود و
قادر به تولید انواع ریل های فوالدی و مقاطع با مشــخصات گوناگون است.
شرکت مذکور درنظر دارد در سال های آینده برای مصارف داخلی ریل های
فوالدی تولید کند.
مدیرعامل این گروه می گوید :تولیدات ریل به طور عمده مصارف داخلی دارد
که محصوالت خود را برای احداث راه آهن ســریع السیر پکن – شانگهای،
راهآهن سریع السیر پکن – گوانگ ژو و راه آهن داتونگ (استان شانگزی) –
کین هوانگدو (استان هبی ) عرضه خواهد کرد.

افت قیمت میلگرد چین به
پایینترین سطح در سه سال
اخیر

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،برخی از کارشناسان
معتقدنــد قیمت ورق گرم کــه در چین هفته
گذشــته  ٥دالر افت داشت مجددا کاهش نمییابد مگر این که قیمت مواد
اولیه نزولی گردد .برخی از تجار حتی قیمت را باال بردند ولی مجبور شدند
برای افزایش فروش به قیمت قبلی باز گردند.
قیمت میلگرد نیز در چین هفته گذشــته  ٥دالر افت داشته به پایین ترین
سطح سه سال اخیر نزدیک شد .قیمت پایین و موجودی کم بازار برخی را
امیــدوار کرده در ژوئن خریدها باال برود ولی تقاضا آنقدر خوب نیســت که
موجب بهبود قیمت گردد.

فوالدیهای آمریکا بهدنبال
افزایش قیمت

به گزارش بولتن اخبار فوالد بــازار ورق امریکا
نیز هفته باثباتی داشــت ولــی کارخانه ها به
دنبال افزایش قیمت هســتند چون در افزایش
قیمتهای قبلی موفق بودهاند .البته نگرانیهایی
در مورد مذاکرات آتی اتحادیه کارگری نیز وجود دارد.

سرخطخبرهایاقتصادی
داخلی

 نماینده کوهدشــت در مجلس :راه اندازی کارخانه ذوب آهن
کوهدشت  ۶۰۰فرصت شغلی ایجاد میکند
 رئیس اتــاق اصناف ایران :به دنبال توافق مالیاتی عادالنه بین
اصناف و سازمان امور مالیاتی هستیم.
 وزارت کار :رویکرد برنامه ششم تعاون محور است /تعاونیها وام
ارزان میگیرند
 طیب نیا :بانکها تکلیفی برای حمایت از بورس ندارند /زمان خرید
سهام فرارسیده.
 مدیر عامل توتال :احتمال بازگشــت شرکت نفت توتال فرانسه
به ایران
 مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی :ورود  ۱۰۰۰نفتکش با لغو
تحریمها
 قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز :سهم  ۴۰درصدی مواد غذایی
در ایجاد تورم
 ایرنا :ارائه سبد کاال به  ۲میلیون کارگر در ماه رمضان
 اتاق بازرگانی :شرایط دریافت روادید مکرر سفر به عراق برای تجار
و پیمانکاران ایرانی فعال در بازار این کشور اعالم شد.
 ایسنا :آغاز انتشار اسناد خزانه اسالمی برای پرداخت بدهی۱۰۰
هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی
  ایرنا :اختصاص چهار هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در کشور
خارجی
 سی ان بی سی :روســیه برای مقابله با تــورم باال نیاز به اعمال
سیاست پولی انقباضی دارد
 رویترز :قیمت جهانی مس با رسیدن به پنج هزار و  ۸۸۵دالر در
هر تن به پایین ترین میزان در  ۶هفته اخیر رسید.
 آساوشــیت پرس :ایتالیایی ها در چهار ســال اخیر مبلغ ۴.۹
میلیارد دالر در چین پولشویی کردند.
 رویترز :موافقت اعضای اوپک برای تولید نفت بدون کاهش سقف
تولید در نیمه دوم سال جاری میالدی
 وال استریت ژورنال :پیشبینی صندوق بینالمللی پول از کاهش
رشد اقتصادی امریکا
 مانی :پیشبینی اوضاع وخیم اقتصادی در انگلیس توسط اعضای
اتاق بازرگانی این کشور
 رویترز  :میزان خرید سهام شرکت های ژاپنی توسط اروپایی ها در
ماه آوریل با رسیدن به رقم  ۷۵۸.۵میلیارد ین به باالترین میزان در
یکسال و نیم اخیر رسید.

روند تغییرات قیمت شمش و محصوالت فوالدی در بازار جهانی

محصول

مشخصات

میانگین قیمت در
هفته منتهی به
 7ژوئن 2015
(دالر  /تن)

محصول

سنگ آهن

 58درصد وارداتی CFR -شمال چین

55 - 56

ورق گرم

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

سنگ آهن

 65درصد وارداتی CFR -شمال چین

72 - 73

ورق سرد

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

440 - 450

سنگ آهن

 52درصد وارداتی CFR -شمال چین

41 - 42

ورق سرد

صادراتی چینFOB -شانگهای

400 - 405

گندله

صادراتی برزیلFOB  -

85 - 89

ورق گالوانیزه

وارداتی CFR -خلیج فارس

530 - 550

شمش

صادراتی ترکیهFOB -

400 - 410

ورق گالوانیزه

صادراتی چین FOB -شانگهای

470- 475

شمش

صادراتی FOB -دریای سیاه

367 - 375

میلگرد

وارداتی CFR -خلیج فارس

425 - 450

شمش

سلف سه ماهه بورس فلزات لندن

305 - 315

میلگرد

صادراتی ترکیهFOB -

442 - 452

شمش چدن

دریای سیاه

265 - 275

میلگرد

صادراتی FOB -دریای سیاه

395 - 400

ورق گرم

وارداتی CFR -خلیج فارس

400 - 420

میلگرد

صادراتی چینFOB -

327 - 332

ورق گرم

صادراتی چین FOB -شانگهای

350 - 355

تیرآهن

صادراتی ترکیه FOB -دریای سیاه

490 - 510

ورق گرم

صادراتی ترکیهFOB -

400 - 415

مفتول

صادراتی FOB -دریای سیاه

410 - 415

* قیمتهای فوق مربوط به معامالت نقدی بازار میباشد.

مشخصات

میانگین قیمت در
هفته منتهی به
 7ژوئن 2015
(دالر  /تن)
350 - 360

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
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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

میلگرد ساده

سایس

هفته اول خرداد

هفته دوم خرداد

0.4

23,500

23,000

0.5

23,000

22,500

0.6

21,700

21,500

0.7

21,000

20,700

0.8

21,000

20,700

0.9

21,000

20,700

1

21,000

20,700

1.25

21,000

20,700

1.5

21,000

20,700

2

21,000

20,700

2.5

20,700

20,500

سایز
6.5

سایس
3

2

4

5
6

8

10

12

15
20

25

16,150

10
12
سایز
14
6.5
8

10
سایز
12
8
14
10

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

هفته دوم خرداد
15,983

17,875

17,737

18,225

17,933

18,150

18,250

18,200

18,250

17,850

17,800

17,875

17,725

18,375

18,200

18,625

18,500

18,200

18,275

17,700

17,800

هفته اول خرداد

هفته دوم خرداد

13,350

16,450

18,000

18,000

15,450

15,200

8

تهران
قیمت ورق
قیمت
بازار تهران
دربازار
سیاه در
ورق سیاه
هفته اول خرداد

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران

19,950
خرداد
هفته اول
18,950
13,350
میلگرد آجدار
18,000

15,450
خرداد
هفته اول
19,950
15,550
18,950
14,950

14,950
میلگرد آجدار میلگرد آجدار
15,220
خرداد
هفته اول
15,220
15,550
15,220
14,950
15,220
14,950
15,220
15,220
15,220
15,220
15,220
15,220
14,800
15,220
15,300
15,220

25

28
30

32

15,450
15,170
14,850
15,170
14,850
15,180
15,170
15,180
15,170
15,180
15,170
14,700
15,170
15,250
15,180

15,220

15,180

14,800

14,700

15,300

15,250

15,700

15,700

8
سایز
10
6
12
8
15
10

14,850
15,170
15,170خرداد
هفته دوم

15,220

4

15,700

15,700

6
سایز
8
3
10
4
12
5
15
6

15,200
خرداد
هفته دوم
19,950
15,450
18,950
14,850

15,180

سایز

هفته اول خرداد

5

18,000

نبشی

هفته دوم خرداد

3

19,950
18,950خرداد
هفته دوم
16,450

نبشی

12
سایز
14
6
16
8
18
10

15,850

نبشی

15,700

15,700
هفته دوم خرداد
15,650
15,700
16,100
15,700
16,100
15,700
22,600
15,700

15,700
هفته اول خرداد
15,650
15,850
16,100
15,700
16,100
15,700
22,700
15,700

ناودانی

15,650
هفته اول خرداد
16,100
16,500
16,100
16,200
22,700
ناودانی  16,100ناودانی

15,800
خرداد
هفته اول
17,100
16,500
16,600
16,200
25,800
16,100

20
12
22
14
16

18
20

22

15,650
هفته دوم خرداد
16,100
16,600
16,100
16,050
22,600
16,100

15,700
خرداد
هفته دوم
17,000
16,600
16,500
16,050
25,600
16,100

25,800
15,800
25,800
17,100

25,600
15,700
25,600
17,000

16,600

16,500

25,800

25,600

25,800

25,600

25,800

25,600

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

30000

25000

20000

ریال/کیلوگرم
15000

10000

نام کاال

حجن هعاهله (تن)

قیوت پایانی (ریال)

تاریخ هعاهله

تاریخ تحویل

تولید کننده
فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

10,019

16,200

1394/03/04

1394/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

1,320

16,350

1394/03/04

1394/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

1,800

16,350

1394/03/04

1394/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

19,851

19,800

1394/03/04

1394/05/31

مبارکه سیاه
فوالد ورق
اصفهان

ورقروغنی
ورق
گالواویسه G

750

21,952

1394/03/04

1394/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اوذود

607

29,150

1394/03/04

1394/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

4,897

16,200

1394/03/11

1394/04/31

کننده
تولید
تولیدکننده

نامکاال
نام
کاال

معامله
حجنحجم
تن)
هعاهله (
(تن)

قیوتپایانی
قیمت
میانگین)
پایانی (ریال
موزون (ریال)

تاریخهعاهله
تاریخ
معامله

تحویل
تاریختحویل
تاریخ

فوالد مبارکه اصفهان

تولیدکننده

ورق گرم C

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

17,448
حجممعامله
18,550
(تن)

16,350
قیمتپایانیمیانگین
19,800
(ریال)
موزون

1394/03/11

تاریخمعامله
1394/03/11

1394/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

10,019

16,200

1394/03/04

1394/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالواویسه G

1,592

21,952

1394/03/11

1394/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

1,320

16,350

1394/03/04

1394/04/31

روب آهه اصفهان

تیرآهه 18

30,000

14,500

1394/03/03

1394/03/06

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

1,800

16,350

1394/03/04

1394/04/31

روب آهه اصفهان

سبذ میلگرد 14وA3-28

176

14,500

1394/03/06

1394/03/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

19,851

19,800

1394/03/04

1394/05/31

روب آهه اصفهان

سبذ میلگرد مخلوط

1,210

14,300

1394/03/06

1394/03/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالواویسه G

750

21,952

1394/03/04

1394/05/31

روب آهه اصفهان

تیرآهه 12

132

16,700

1394/03/06

1394/03/11

ناودانی

بورس کاال

نبشی

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

نام کاال

5000

تاریخ تحویل
1394/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اوذود

607

29,150

1394/03/04

1394/05/31

روب آهه اصفهان

میلگرد A3-25

66

14,500

1394/03/10

1394/03/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

4,897

16,200

1394/03/11

1394/04/31

فوالد خوزستان

تختال C

24,000

14,000

1394/03/04

1394/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

17,448

16,350

1394/03/11

1394/04/31

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

21,500

12,020

1394/03/06

1394/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

18,550

19,800

1394/03/11

1394/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالواویسه G

1,592

21,952

1394/03/11

1394/05/31

روب آهه اصفهان

تیرآهه 18

30,000

14,500

1394/03/03

1394/03/06

روب آهه اصفهان

سبذ میلگرد 14وA3-28

176

14,500

1394/03/06

1394/03/31

روب آهه اصفهان

سبذ میلگرد مخلوط

1,210

14,300

1394/03/06

1394/03/31

روب آهه اصفهان

تیرآهه 12

132

16,700

1394/03/06

1394/03/11

روب آهه اصفهان

میلگرد A3-25

66

14,500

1394/03/10

1394/03/31

تختال C

24,000

14,000

1394/03/04

1394/04/31

فوالد خوزستان

