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ابراز نگرانی فوالدسازان از واردات فوالد در قرارداد نفتی ایران و روس

نفت در برابر فوالد!؟

سخن اول
انجمن تولیدکنندگان فوالد؛ فعال ترین
تشکل حامی بخش خصوصی فوالد
علی معصومی

مدیرعامل شرکت بویر صنعت
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به این لحاظ که از یکسو نظرات
اعضا را جمع آوری کرده و از سوی دیگر به عنوان یک تشکل میتواند
بر بخش دولتی تاثیرگذار باشد ،جایگاه بسیار مهم و برجستهای دارد.
برای مثال بنده به عنوان یکی از مدیران شرکت های عضو انجمن،
اگر به شخصه برای سهمیه آهن اسفنجی به وزارت صنعت و معدن
مراجعه کنم کسی پاسخگو نخواهد بود اما وقتی شرکت های عضو
همگی به انجمن رجوع کرده و از این طریق پیگیر مطالباتشان شوند
قطعــا موثرتر و نتیجه بخش تر خواهد بود و بهتر به نتیجه دلخواه
خود می رسند.
همچنین اگرچه در مســائل تاثیر گذار بر صنعت فوالد ،هم بخش
دولتی و هم بخش خصوصی هر دو دخیل هستند ولی می توان با
اطمینان گفت که انجمن تولیدکنندگان فوالد تنها تشکل عمده ای
است که حامی بخش خصوصی به شمار می آید .بنابراین می تواند
نظرات بخش خصوصی را جمع بندی کرده و در کنار نظرات بخش
دولتی ،دست به گرفتن تصمیمات منطقی و درست بزند .در غیر این
صورت ،دولت تصمیمات یکســویه خواهد گرفت بدون اینکه اثرات
سوء نظرات غیرکارشناسی را در نظر بگیرد و به نگرانی های نماینده
بخش خصوصی فوالد کشور توجه کند.
به عنوان یکی از اعضای انجمن معتقدم که همه اعضا به نوعی باید
درخواســت ها و نظراتشان را به انجمن انعکاس دهند و انجمن هم
باید در خط مقدم ،این درخواست ها را به بخش دولتی منتقل کند.
زیرا بخش دولتی اصوال چون در بطن مسئله نبوده و خیلی درگیر
نیستند تصمیماتشان را با تاخیر اتخاذ می کند و عموما در مرحله بعد
هم پس از اتخاذ تصمیم آن را با تاخیر اجرا می کنند اما همه فعاالن
اقتصادی متوجه هستند که یک تاخیر چهار ماهه کافی است تا یک
واحد تولیدی از بین رفته و از مسیر تولید خارج شود.
یکی از مشکالتی که الزم می بینم در اینجا به آن اشاره کنم ،کمبود
مسائل زیرساختی از جمله آب است  .باالخره یکی از زیرساختهای
اصلی و ضروری در صنعت فوالد آب است .خوشبختانه واحد ما در
محلی احداث شــده است که مشــکل چندانی با مسئله آب ندارد.
همچنین با واقع شدن واحد در کنار یک خط سراسری برق ،مشکل
برق هم در این واحد وجود ندارد و ما با همین میزان برق هم توانایی
افزایش ظرفیت از  120هزار تن به  200هزار تن را خواهیم داشت.
بازار فروش ما عمدتا واحدهای نورد مســتقر در شــیراز است اما با
شرکت هایی در تهران ،ساوه و قزوین هم همکاری داریم که البته به
دلیل هزینه های حمل و نقل ،صرفه اقتصادی آنها نسبتا پایین تر می
باشد .شرکت بویر صنعت که با ظرفیت اسمی120 ،هزار تن شروع
کرده امیدوار اســت بتواند در خانواده بخش خصوصی کشور و در
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به تولید بیشتر و اجرای طرحهای
توسعه خود بپردازد.

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،فوالدی های کشور برای نخستین بار در سال ،94
بیستم خرداد ماه و برای حضور در مجمع عمومی سالیانه انجمن تولیدکنندگان
فوالد گردهم آمدند و از مسائل مختلف گفتند و شنیدند .از سواالت برخی افراد
در مورد افزایش تعرفه واردات ورق زیر  3میلیمتر تا مقایسه شرایط تولیدکنندگان
فوالد ایران و چین و مذاکرات هسته ای و البته قرارداد نفتی ایران و روسیه که
فوالدسازان کشور را نگران کرده بود .قرار دادی که با توضیحات رئیس هیئت
مدیره انجمن مشخص شد که موضوع جدیدی نیست و اخیرا رسانه ای شده
است .دکتر سبحانی در پاسخ به سواالت مطرح شده در این خصوص گفت :اخیرا
خبری منتشر شده بود با این مضمون که  با توجه به قرارداد نفتی ایران و روسیه
قرار است ایران به روسیه نفت بدهد و در مقابلش گندم و فوالد وارد کند .بنده از
آقای نعمت زاده همین موضوع را پیگیر شدم و ایشان گفتند که این موضوع جدید
نیست و اخیرا رسانه ای شده است .مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان افزود :موضوع
به  زمانی مربوط می شود که رئیس جمهور سفری به روسیه داشتند و تفاهم
نامه ای امضا شد که نفت بدهیم و در مقابل اقالم متفاوتی از گندم تا آهن آالت
و فوالد بگیریم .رئیس هیئت مدیره انجمن در ادامه گفت :با مذاکرات و مکاتبات
انجام شده ،وضعیت و موقعیت نابسامان فوالد کشور را تشریح و درخواست کرده
ایم که تمهیدات مناسبی برای جلوگیری و کنترل واردات فوالد اتخاذ شود .وزیر
محترم هم  قول مساعد داده اند که هروقت این مسئله در حال عملیاتی شدن بود،
محصوالتی وارد شود که در ایران تولید نشود یا تولید آن به اندازه نیاز کشور نباشد.

حساسیت نسبت به واردات فوالد پس از توافق هسته ای

رئیس هیئت مدیره انجمن در پاسخ به نگرانی یکی دیگر از مدیران شرکت های
عضو انجمن درباره سیل واردات پس از توافق احتمالی هستهای خاطر نشان کرد:
ما قویا در حال مونیتورینگ و بررسی این موضوع هستیم و اميدواریم مذاكرات به
نفع ما به نتيجه برسد زيرا اكنون در سايه تحريم و محدوديتهاي بانكي خيلي
متضرر مي شويم ولي با رفع تحريم ها طبيعتا واردات آسان ميشود و از اين نظر

باشگاه مخاطبان
بهرام سبحانی :من اميدوارم مذاكرات به نفع
ما به نتيجه برسد زيرا اكنون در سايه تحريم و
محدوديت هاي بانكي خيلي متضرر مي شويم ولي
با رفع تحريم ها طبيعتا واردات آسان مي شود و از
اين نظر نگراني هايي هست كه اميدواريم با تدبير
دولتمردان اين موضوع هم مديريت شود كه توليد
داخل آسيب نبيند.
حمیدرضا طاهری زاده :جناب عسكري ،با
سالم خدمت شما و اعضاي گروه ،بسيار خوشحالم
از اينكه اين گروه را تشكيل داديد ،موفق باشيد.
مسعود محمد:

نگراني هايي هست كه اميدواريم با تدبير دولتمردان اين موضوع هم مديريت شود
كه توليد داخل آسيب نبيند .در هر حال انجمن پیگیری موضوع و مذاکره با دولت
برای انجام اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار جاری خود دارد.

انجمن خواهان افزایش پلکانی تعرفه واردات است

دکتر سبحانی با تشریح روند اقدامات انجمن در سال  93برای افزایش تعرفه
واردات ،به کاهش شدید قیمت ها از سوی چین و روسیه و عدم کارایی میزان
تعرفه فعلی اشاره کرد و گفت :ما معتقدیم که تعرفه بایست پلکانی باشد و هر
تعرفهای برای هر محصولی در زنجیره تولید باید نسبت به مواد اولیه اش تعیین
شود .بنابراین در حال پیگیری موضوع هستیم تا به نتیجه برسیم .انجمن هم
جدول پیشنهادی خود برای افزایش تعرفه واردات شمش و محصوالت فوالدی از
 20تا  40درصد را به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارائه داده است که امیدواریم با
همکاری دولت محترم قبل از اینکه دیر شود ،صنعت فوالد کشور را مصون بسازیم.

تعامالت بین صنفی انجمن افزایش یافته است

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد با اشاره به اقدامات انجمن برای تامین نیاز داخلی
صنایع مصرف کننده فوالد اظهار داشت :االن چندین واحد فوالدی در کشور
هستند که فوالدهای کیفی تولید می کنند اما متاسفانه محصوالتشان آن طور که
باید توسط صنایع مصرف کننده داخلی خریداری نمی شد .در همین راستا انجمن
تعامالت بین صنفی خود را افزایش داده و چندین جلسه مشترک با صنایع مصرف
کننده فوالد برگزار کرد که از جمله آنها صنایع مفتولی و الکترودی ،نبشی های
صنعتی دکل سازی و پیچ و مهره را می توان نام برد .مهندس خلیفه سلطانی در
این باره افزود :خوشبختانه طی این جلسات صنایع پایین دستی فوالد به خرید
داخلی ترغیب شدند و موفق شدیم واردات میلگردهای کالف و نبشی های
صنعتی زیر  160میلی متر را محدود کنیم و البته به تشکل های مربوطه این
صنایع هم قول داده ایم که این اقدامات در جهت پایین آوردن ماده اولیه صنایع
است و در صورت تداوم قطعا موفقیتآمیز خواهد بود.

محمد بینایی :با سالم به همه دوستان  .ممنون
که در این گروه من را هم دعوت فرمودید .در
خصوص فرمایش جناب اسالمیان بنده به عینه
شاهد اجرای طرح های فوالدی کرمان که عمدتا  
با سرمایه گذاری گل گهر انجام می شد بودم .در
استانی که کمبود آب دغدغه اصلی است و در
شرایطی که توجیه اقتصادی آن از سوی بسیاری
از کارشناسان رد شده بود اما به اصرار نمایندگان
مجلس طرح ها تصویب شد .این در حالی است
که ما با وجود منابع سرشار سنگ آهن کمبود
کنستانتره داریم و ای کاش این سرمایهگذاریهای
عظیم صرف تولید و باال بردن ظرفیت تولید
کنستانتره می شد.
جمال حاجی اسماعیلی :موضوع آبرساني از
خليج فارس به عمق  ٣٠٠كيلو متر به داخل ايران
كه اولين پروژه آن از خايج فارس به سيرجان وگل
گهر مي باشد و اجرا وعملياتي شدن آن شروع شده
است ،اميد است مثل اتوبان شمال به تهران نشود.
وحید یعقوبی :نکته دکتر اشرف در خصوص
صادرات مقداری مبهم و البته عجیب است .آن هم
در شرایط کنونی که صادرات یک راه حل مهم

برای خروج صنعت فوالد از رکود است .عالوه بر
این اقالم صادراتی و وارداتی فوالد کشور نیز با هم
متفاوتند .اساتید بزرگوار فوالد هم در این گروه
حضور دارند و بسیار مفید خواهد بود اگر نظراتشان
در این خصوص را اعالم کنند.
رضا زائر حیدری :همین طور افزایش نرخ ریال
در برابر ارزهای خارجی نیز خطری است که فوالد
سازها رو تهدید می کنه .یکی از دالیلی که دولت
قبلی دروازه های واردات را گشوده بود ،باال بودن
درآمد ارزی کشور بود که دولت برای ایجاد درآمد
ریالی همه اون  رو صرف واردات کاالهای مصرفی و
خورد و خوراک و این جور چیزا می کرد .امیدواریم
که دوباره این اتفاق نیفتد.
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وظایف شرکت ملی فوالد ابالغ شد

اجرای طرح های زنجیره
فوالد تا بهره برداری از
واحدهایافتتاحی

توسط متال بولتن انجام گرفت

رتبه بندی بزرگان
تولیدکنندگان فوالد ایران و
دنیا

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،ایران در بین 137
شرکت بزرگ فوالدســازی جهان در سال  2014سه نماینده دارد .براساس
جدیدترین اطالعات منتشر شده شــرکتهای فوالد مبارکه اصفهان ،فوالد
خوزســتان و ذوب آهن اصفهان در سال گذشته میالدی در بین فوالدسازان
بزرگ جهان به ترتیب در ردههای  85 ،64و  105قرار گرفتند.
شــرکت آرسلورمیتال در سال  2014با تولید  93میلیون و  100هزار تن به
صدرنشــینی خود در جدول غولهای فوالدی جهان ادامه داد .این شرکت
در ســال  2013با تولید  91میلیون و  200هزار تنی نیز اول شده بود .رده
دوم بزرگترین فوالدسازان جهان نیز به یک غیرچینی یعنی نیپون استیل و
سومیتومو متال کورپ اختصاص یافته است .این شرکت با تولید  47میلیون و
 480هزار تن در رده دوم فوالدسازان جهان همچون سال  2013قرار گرفته
است .سرانجام رده سوم فهرست غولهای فوالدی جهان به یک شرکت چینی
یعنی گــروه آهن و فوالد هبی با تولید  47میلیون و  90هزار تن اختصاص
یافته است.

ایمیدرو خبر داد:

افزایش تولید فوالد خام
ایران

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،ســازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
اعالم کرد :طی دو ماهه نخست سال جاری تولید فوالد خام کشور با افزایش
نسبت به مدت مشابه در ســال  93مواجه شد ،درحالی که طی چهار ماهه
 2015میالدی حدود  32کشور جهان تولید خود را کاهش دادند.
فوالدسـازان کشـورمان در مدت دو ماهه نخسـت سـال جاری دو میلیون و
 884هـزار و  513تـن فـوالد خام تولید کردند که در مقایسـه با دو میلیون
و  882هـزار و  850تـن عملکـرد سـال  93افزایـش یکهـزار و  663تنـی را
نشـان می دهد.

اخبار انجمن

اعتراض انجمن نسبت به طرح فروش برق در
بورس انرژی

پس از اینکه انجمن مطلع شد که طرحی برای فروش برق در بورس انرژی
به صنایع مصرف کننده باالی  5مگاوات برای طرح در جلسه هیئت محترم
وزیران در حال بررسی است ،طی مکاتبه ای با مدیر کل دفتر صنایع معدنی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ضمن اعالم مخالفت جدی با این اقدام ،نسبت
به افزایش بهای تمام شده تولید فوالد در اثر اجرایی شدن طرح مذکور هشدار
داد .انجمن در نامه مذکور اعالم کرده که فروش برق از طریق بورس انرژی به
مصرف کنندگان آن از جمله کارخانجات ذوب فوالد کشور ،افزایش قیمت برق
و بالتبع افزایش شدید بهای تمام شده تولید فوالد را به دنبال خواهد داشت که
با توجه به کمبود تقاضا و رکود سالهای اخیر در بازار فوالد ،تولیدکنندگان فوالد
قادر به افزایش قیمت فروش خود نبوده و مجبور به تعطیلی و ورشکستگی
خواهند شد .همچنین در مکاتبه انجمن ضمن اشاره به الزامات ایجاد بازار
رقابتی برای فروش برق ،بیان شده است که سهم قیمت برق در هزینه تبدیل
مواد اولیه به فوالد خام توسط واحدهای تولیدکننده فوالد که عموماً از کوره

معاون وزیر صنعت گفت :وظایف اجرایی شرکت
ملی فوالد ایران که در آن بر تهیه بسته های سرمایه گذاری این بخش تاکید
شده ،به طور رسمی ابالغ شد .به گزارش بولتن اخبار فوالد ،مهدی کرباسیان
به منظور تحقق ماموریت راهبری توسعه ،توانمندسازی ،رقابت پذیری بخش
معدن و صنایع معدنی با حفظ سیاســتگذاری و نظارت عالیه وظایف اجرایی
قابل واگذاری به شرکت ملی فوالد ایران را تعیین و ابالغ کرد .تعیین بسته های
سرمایه گذاری و طرح های توسعه ،اجرای طرح های زنجیره فوالد از گندله تا
صنایع پایین دستی و مواد واسطه ای و بهره برداری از واحدهای افتتاح شده
از جمله وظایف جدید ابالغی به شرکت ملی فوالد ایران به شمار می روند.

نماینده مردم زرند:

کارگران چینی فوالد زرند
جایگزین نیروهای ایرانی
نیستند

نماینــده مردم زرند در مجلس بــا یادآوری آخرین
اقدامــات در بحث ورود کارگران چینی به زرند ،گفت :کارفرمای این پروژه عنوان
کرد که قرار نیست نیروی ایرانی اخراج شود به عبارتی کارگر چینی جایگزینی برای
نیروی ایرانی نیست .به گزارش بولتن اخبار فوالد ،حسین امیری خامکانی درباره
برخی اخبار منتشر شده مبنی بر ورود کارگران چینی به شرکت فوالد زرند ،افزود:
از پیمانکار و سرمایه گذار که کارفرمای این شرکت محسوب می شود پیرامون این
موضوع پرس وجو شــد و آنها اعالم کردند که چنین چیزی صحت ندارد و تنها
تعدادی از چینی ها درایران برای تسریع در نصب تجهیزات جدید حضور یافته اند.

تغییراتگستردهتکنولوژیکی
برای کاهش مصرف آب در
متک ۲۰۱۵

مدیرعامـل شـرکت مجتمـع جهـان فـوالد
سـیرجان در حاشـیه نمایشـگاه متـک 2015
قوس الکتریک استفاده مینمایند ،به طور میانگیـن در حدود  6/5درصد میباشد
که با توجه به متوسط حاشیه سود  2تا  3درصدی واحدهای ذوب عددی بسیار
قابل مالحظه است.

اعالم نظر انجمن در خصوص سهمیه بندی
آهن اسفنجی

یکی از اقدامات سال  93انجمن ،تالش برای اختصاص بهینه سهمیه بندی
های آهن اسفنجی ابالغ شده از وزارت صنعت ،معدن و تجارت بود اما با توجه
به عدم تناسب قیمتی بین آهن اسفنجی و شمش فوالدی و اعتراضات متعدد
شرکتهای ذوب فوالد عضو انجمن نسبت به این مسئله و همچنین جلسات و
مکاتبات انجمن در همین خصوص ،انجمن در سال  94در پاسخ به مکاتبه دفتر
صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای دریافت لیست سهمیه های
پیشنهادی انجمن ،پس از برگزاری جلسه هماهنگی با مصرف کنندگان عمده
آهن اسفنجی در کشور اعالم نمود که اگر نسبت قیمتی حاصله در مطالعات
انجمن مورد تأیید قرار گرفته و اعمال شود ،چیزی در حدود  3میلیون تن آهن
اسفنجی برای تولید سالیانه حدود  3/8میلیون تن فوالد خام توسط بخش

هـدف از حضـور خـود در این نمایشـگاه را آشـنایی با آخرین دسـتاوردها و
تکنولـوژی هـای ارائه شـده در صنعـت فوالد جهـان اعالم کرد .عباسـلو در
عیـن حـال عنوان کرد که نمایشـگاه امسـال با نمایشـگاه چهارسـال پیش
تفاوتهـای زیـادی کـرده اسـت و تغییـرات تکنولوژیکـی به سـمت صرفه
جویـی در مصـرف آب رفتـه انـد.

شریفی خبر داد:

صادرات  ۳۳۰هزارتنی
فوالد خوزستان در
سه ماهه ۹۴

بـه گـزارش بولتـن اخبـار فـوالد ،مدیرعامـل
شـرکت فـوالد خوزسـتان از برنامه صـادرات  1.5میلیون تنی این شـرکت
در سـال جـاری خبر داد .عبدالمجید شـریفی در عین حـال تاکید کرد که
فـوالد خوزسـتان نیـز اسـتراتژی حرکت به سـمت تولیـد فوالدهای خاص
را بـه طـور جـدی دنبـال میکنـد .مدیرعامل فـوالد خوزسـتان همچنین
از صـادرات  330هـزار تنی فوالد خوزسـتان در سـه ماهه نخسـت امسـال
نیز خبـر داد.

سرمایه گذاری برای توسعه
تولید فوالد آلیاژی

مدیرعامـل شـرکت آهن و فوالد غدیـر ایرانیان
گفـت :دانـش تولید فوالد آلیـاژی هماکنون در
کشـور وجود دارد و سه شرکت دارای پتانسیل
نیـز در زمینـه تولیـد مقاطـع آلیـاژی دارد اما
نکتـه کلیـدی بـرای توسـعه تولید فوالدهـای آلیاژی در کشـور این اسـت
کـه بایـد سـرمایهگذاری زیـادی در صنایـع مصرفکننده این نـوع فوالدها
صـورت بگیـرد تا بازار فـوالد آلیاژی در کشـور پررونق شـود.
بـه گـزارش بولتـن اخبـار فـوالد ،وی به ایـن نکته کلیـدی اشـاره کرد که
شـاه کلیـد توسـعه تولید فـوالد آلیاژی در کشـور سـرمایهگذاری در بخش
نـورد و صنایـع مصرفکننـده فـوالد آلیـاژی اسـت .سـرمایهگذاری در این
حـوزه بـازار داخلـی فوالدهـای آلیـاژی را پررونـق کـرده و در نتیجه تولید
فوالدهـای آلیـاژی نیـز جذاب میشـوند.

خصوصی امکان جذب دارد اگر چه استعالم بعمل آمده از واحدهای تولیدی
حاکی از ارقام جذب باالتر از  4میلیون تن نیز می باشد .لیکن چنانچه نسبتهای
قیمتی موجود حاکم باشد ،بیش از  500هزار تن تقاضای خرید سالیانه توسط
کارخانجات ذوب فوالد بخش خصوصی متصور نخواهد بود .همچنین در نامه
انجمن ضمن اشاره به طرح های در حال احداث تولید گندله و آهن اسفنجی
اعالم شده که به نظر می رسد در آینده ای نزدیک با مازاد آهن اسفنجی در
کشور مواجه شویم .بنابراین پیشنهاد می گردد از موضع آن وزارتخانه به گونه
ای عمل شود که هم کارخانجات ذوب فوالد بخش خصوصی از تعطیلی نجات
یافته و برای خرید مواد اولیه خود اقدام کنند و هم سطح انتظار عرضه کنندگان
آهن اسفنجی برای فروش کاالی تولیدی خود کاهش یافته و معقول گردد.
شایان ذکر است بر اساس مطالعات انجمن که فاکتورهای مهم تولید و فروش
کاالهای مختلف زنجیره تولید فوالد نیز در آن لحاظ گردیده است ،نسبت
قیمتی آهن اسفنجی بر اساس قیمت شمش ،عدد  44/1درصد به دست آمده
است در حالی که وزارت صنعت ،معدن و تجارت  ،ضریب قیمتی مذکور را در
ابتدا  50درصد و در مرحله بعد  53درصد اعالم کرد که کارخانجات عرضه
کننده آهن اسفنجی حتی به این ضرایب ابالغی نیز عمل ننموده و به طور
میانگین آهن اسفنجی را در حدود  58درصد در سال  93به کارخانجات ذوب
فوالد بخش خصوصـی فروخته اند.

عکس نوشت

انفجار خمپاره در يک انبار قراضه آهن در مشهد و فوت کارگر انبار قراضه

تصویری از واگن برگردان فوالد مبارکه

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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خبر خارجی
تولید فوالد چین کاهش
یافت

تولید فــوالد خام چین به دلیل کندی اقتصاد
و بــازار امالک که به تقاضا لطمه زد ،در ماه مه
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  1.7درصد
کاهش یافت.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،طبق آمار رســمی که از سوی دفتر ملی آمار
چین منتشر شــد ،تولید فوالد در ماه گذشته به  69.95میلیون تن رسید.
به این ترتیب مجموع تولید فوالد چین از ابتدای ســال  2015تا ماه مه  به
 340.17میلیون تن رسید که  1.6درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
کمتر بود.

CIS

چشم انداز منفی بازار بیلت
سی آی اس

گرچه هفته های اخیر قیمت بیلت سی آی اس
در ترکیه به  ٣٧٠دالر هر تن سی اف آر یا پایین
تر رسیده ولی هنوز بیلت ارزان قیمت چین بازار
را در دست دارد.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،بیلت سی آی اس
 ٣٧٠تا  ٣٧٥دالر هر تن ســی اف آر و محصول چین با  ٥دالر افت  ٣٥٠تا
 ٣٥٥دالر هر تن سی اف آر گزارش شده است.
در این شــرایط اغلب خریدارها ترجیح می دهند وارد بازار نشوند چون بازار
محصوالت فوالدی نیز وضعیت مطلوبی ندارد .در هر حال رکود ماه رمضان،
افت قیمت قراضه و تقاضای پایین محصوالت فوالدی همگی عواملی است
که چشم انداز کوتاه مدت بازار بیلت را منفی کرده است.

افت فروش میلگرد در
خاورمیانه با شروع ماه
رمضان

ماه مبارک رمضان فروش میلگرد به خاورمیانه را
دشوار کرده است .به گزارش بولتن اخبار فوالد،
میلگرد صادراتی ترکیه بــا  ٥دالر کاهش به  ٤٤٥تا  ٤٦٠دالر هر تن فوب
رسیده است.
قیمت پیشــنهادی به امارات  ٤٥٠تا  ٤٥٥دالر هر تن سی اف آر است ولی
اماراتی ها به دنبال  ٤٤٥دالر بودند یک عرضه کننده ترک نیز این قیمت را
پذیرفته  ٣٠هزار تن میلگرد در  ٤٤١تا  ٤٤٥دالر هر تن سی اف آر فروش
رفته است.

در عراق و سوریه نیز بازار میلگرد ترکیه راکد است و معامالت ناچیزی در تناژ
پایین در  ٤٦٠دالر نهایی شده است.

بازار میلگرد جنوب اروپا

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،قیمت میلگرد در
بازار داخلی و صادراتی ایتالیا کاهش یافته است.
در بازار داخلی که چندین هفته قیمت  ٤٣٥تا
 ٤٤٥یورو هر تن بود حال به  ٤٢٠تا  ٤٢٥یورو
هر تن درب کارخانه کاهش یافته است .از طرفی
تقاضای داخلی کم است و شاید در این قیمتها نیز موفق به فروش نشوند.
در بازار صادرات نیز قیمت پیشــنهادی به الجزایر  ٤١٥تا  ٤٢٠یورو هر تن
فوب می باشد و خریدارها به دنبال تخفیف بیشترند .البته در الجزایر نیز در
ماه مبارک رمضان تقاضایی نیست .از طرفی هفته های گذشته نیز خریدهای
خوبی داشته اند از این رو فعال در انتظار به سر می برند.

سینگال منفی جنگ یمن بر
بازار فوالد

ادامه یافتن عملیات نظامی عربستان سعودی در
یمن و تنشــی که موجب سرگردانی در بازارهای
نفتی شده و آینده نامشخص پروژه های ساختمانی
و زیربنایی در این منطقه ،باعث تاثیر منفی بر روی
بازار فوالد عربســتان و خاورمیانه شده است .به
گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از متال بولتن ،دست اندرکاران بازار خاطرنشان
می کنند اگر چه در حال حاضر چندین پروژه ساختمانی و زیربنایی در عربستان
در دست اجراست اما پیش بینی می شود که به دلیل نبود ثبات سیاسی در این
کشور اجرای آن به تاخیر افتاده و یا لغو گردد.

اعتصاب صنعت فوالد
انگلیس لغو شد

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،برگزاری نخســتین
اعتصاب صنعت فوالد انگلیس در  30سال گذشته
پس از اینکه چهار اتحادیه تصمیم گرفتند پیشنهاد
جدید مدیریت تاتا استیل درباره بازنشستگی را به

رای بگذارند ،لغو شد.
این چهار اتحادیه موافقت کردند اعتصابی را که قرار بود هفته قبل برگزار شود
و ممنوعیت اضافه کاری را که قرار بود از شــنبه ازسرگرفته شود را لغو کنند و
در عوض کارکنان تاتا استیل انگلیس که زیرمجموعه شرکت هندی تاتا استیل
و دومین فوالدســاز بزرگ اروپا از نظر ظرفیت تولید اســت ،درباره طرحی رای
خواهند داد که هدف آن مقابله با کســری بازنشســتگی رو به رشد بیش از دو
میلیارد پوندی است.

سرخطخبرهایاقتصادی
داخلی

  نعمت زاده 2 :هزار میلیارد تومان برای یارانه تولید نرسید.
  وال استریت ژورنال  :سرمایه گذاران به بازار ایران چشم دوخته اند
  معاون وزیر کار :نرخ بیکاری جوانان  ۲۱.۵درصد شد
  یورو نیوز  :توافق با ایران می تواند قیمت نفت را افزایش دهد
  مهر :غولهای نفتی آمریکا در راه ایران /رفت و آمد اروپاییها به تهران
  مدیرعامل بانک ملی :رشد 60درصدی تسهیالت پرداختی
  ایرنا :پیشرفت  72درصدی بخش فراساحل فازهای  20و  21پارس
جنوبی
  تسنیم 63 :هزار میلیارد تومان ،ارزش روز پرتفوی سهام عدالت
  وزیر جهاد کشــاورزی  :عدهای میخواهند کشاورزی را به بهانه
کمبود آب و تحریم تعطیل کنند
  مدیرعامل شهرک های صنعتی  :واحدهای صنعتی کوچک به
 100هزار میلیارد ریال نقدینگی نیاز دارند
خارجی
 بی جی ان نیوز  :قیمت مسکن در ترکیه رو به افزایش است.
 رویترز  :کاهش صادرات نفت عربستان به عنوان بزرگترین تولید
کننده اوپک در ماه آوریل
 رویترز  :شــرکت «گازپروم» روسیه با شرکت نفت «شل» برای
سهم بیشتر بازار جهانی متحد می شود.
 اینفوالین  :صندوق بین المللی پول با اعطای وام  ۳۱۶میلیون
دالری به قبرس موافقت کرد.
 شیپینگ نیوز  :ذخایر نفتی آنگوال  ۱۲میلیارد و  ۶۶۷میلیون
بشکه برآورد شده است.
 یاهو نیوز  :اتحادیه آفریقا درصدد ایجاد سیاست واحد در زمینه
باال بردن ظرفیت اقتصادی این قاره با برداشتن تعرفه و موانع غیر
تعرفه ای است.
 نیوز نو  :بحرین و روســیه مناسبات تجاری خود را گسترش می
دهند.
 آسوشیتد پرس  :پروژه خط لوله روسیه کمک می کند که یونان
قادر به پرداخت بدهی های خود شود.
 راشــا تودی  :برنامه های صندوق بین المللی پول برای یونان و
اوکراین با شکست روبرو شد.
 مارکت واچ  :باال و پایین رفتن قیمت جهانی طال مرتبط با تورم
و رکود نیست.
 داچ ول  :رهبــران اقتصادی آلمان خواهان خارج شــدن یونان از
اتحادیه اروپا هستند.

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

میانگین قیمت در هفته منتهی به  14ژوئن
( 2015دالر  /تن)

میانگین قیمت در هفته منتهی به 21
ژوئن ( 2015دالر  /تن)
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41-42

38-39

گندله

صادراتی برزیلFOB  -

85 - 89

85 - 89

85 - 89

شمش

صادراتی ترکیهFOB -

400 - 410

400-410

400-410

شمش

صادراتی FOB -دریای سیاه

367 - 375

362 - 365

359 - 363

دریای سیاه

265 - 275

265-275

265-520

ورق گرم

وارداتی CFR -خلیج فارس

400 - 420

375-395

375-395

ورق گرم

صادراتی چین FOB -شانگهای

350 - 355

345-355

340-345

ورق گرم

صادراتی ترکیهFOB -

400 - 415

400-410

390-410

ورق گرم

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

350 - 360

345-355

345-355

ورق سرد

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

440 - 450

435-445

435-445

ورق سرد

صادراتی چینFOB -شانگهای

400 - 405

400-405

398-402

ورق گالوانیزه

وارداتی CFR -خلیج فارس

530 - 550

510-530

510-530

ورق گالوانیزه

صادراتی چین FOB -شانگهای

470- 475

470-475

470-475

میلگرد

وارداتی CFR -خلیج فارس

425 - 450

450-470

450-470

میلگرد

صادراتی ترکیهFOB -

442 - 452

435-445

432-438

میلگرد

صادراتی FOB -دریای سیاه

395 - 400

405-410

390-400

میلگرد

صادراتی چینFOB -

327 - 332

324-329

321-327

تیرآهن

صادراتی ترکیه FOB -دریای سیاه

490 - 510

480-500

480-500

مفتول

صادراتی FOB -دریای سیاه

410 - 415

405-410

405-410

محصول
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* قیمتهای فوق مربوط به معامالت نقدی بازار میباشد.
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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 سوم خرداد

هفته چهارم خرداد

سایز

0.4

22,500

22,500

6.5

0.5

22,000

22,000

0.6

21,500

21,500

8

0.7

20,800

20,900

0.8

20,800

20,800

12

0.9

20,800

20,800

14
سایز

1

20,800

20,900

6.5

1.25

20,900

21,000

1.5

20,800

20,800

2

20,800

20,800

2.5

20,800

20,800

در بازار
قیمت ورق
بازار تهران
ورق سیاه در
سایس
2

هفته سوم خرداد

هفته چهارم خرداد

16,016

15,666

3

17,675

17,833

4

17,950

18,166

5

18,100

18,550

6

18,200

18,400

8

17,750

18,450

10

17,675

18,375

12

18,550

18,716

15

18,500

18,625

20

18,400

19,150

25

***

***

14
16
سایز
18
8
20
10
22
12
25
14

نبشی

میلگرد ساده

هفته سوم خرداد

هفته چهارم خرداد

سایز

10

8
سایز
10
8
12
10
14
12

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران

16,450

16,350

3

هفته سوم خرداد

هفته چهارم خرداد

15,500

15,400

18,000

18,000

14,900

14,900

4

15,400

15,300

***

5
سایز
6
3

15,400
هفته سوم خرداد
15,400
15,500

15,300
هفته چهارم خرداد
15,300
15,400

***
میلگرد ساده
19,400
هفته سوم خرداد

19,300
هفته چهارم خرداد

16,450

16,350

18,000
هفته سوم خرداد
14,900
15,350
***
14,750
19,400
14,750

18,000
هفته چهارم خرداد
14,900
15,300
***
14,700
19,300
14,700

15,150
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار

15,150

میلگرد آجدار

15,150
هفته سوم خرداد
15,150
15,350
15,150
14,750
15,150
14,750
15,150
15,150

16
18
20
22
25

8
4
10
5

15,600
15,300
16,000
15,300

16,000
15,400
16,200
15,400

12
6
15
8

16,000
15,400
22,600
16,000

16,000
15,300
22,500
15,600

10
سایز
12
6
15

16,200
16,000خرداد
هفته سوم
16,400
22,600

16,000
16,000خرداد
هفته چهارم

10
سایز

16,100
خرداد
هفته سوم

15,750خرداد
هفته چهارم

15,800
16,400

15,500
16,400

16,100
16,900

15,500
16,750

8

15,180
هفته چهارم خرداد
15,180
15,300
15,200
14,700
15,100
14,700
15,100
15,150

15,150

15,180

12
18

15,150

15,180

15,150

15,200

16
22

15,150

15,100

15,150

15,100

12
6

16,400
22,500
15,500

 16,100ناودانی

8
14
10
16

14
20

16,100
16,400

15,750
16,250

15,800
25,600

15,500
26,000

16,900
25,600

16,750
26,000

25,600

26,000

16,400
25,600

18

16,250
26,000

20

25,600

26,000

22

25,600

26,000

تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

روند تغییرات هفتگی قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

30000

25000

20000

ریال/کیلوگرم
15000

10000

5000

ناودانی

بورس کاال

تولیدکننده
فوالد مبارکه اصفهان

نام کاال

نبشی

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

حجممعامله
(تن)

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

تاریخمعامله

تاربخ تحویل

13,829

16,200

ورق سیاه

ورق روغنی

حجممعامله
(تن)

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

تاریخمعامله

تاربخ تحویل

88

14,500

1394/03/17

1394/03/31

14,600

1394/03/20

1394/07/30

15,059

1394/03/24

1394/06/31

14,500

1394/03/25

1394/03/30

13,000

1394/03/25

1394/03/30

6,500

12,020

1394/03/20

1394/04/31

9,000

13,300

1394/03/26

1394/04/25

110

13,700

1394/03/16

1394/03/19

سبد میلگرد 28تاA3-14

110

13,700

1394/03/23

1394/03/26

سبد میلگرد مخلوط

11,000

13,800

1394/03/20

1394/03/27

نام کاال

تولیدکننده

1394/03/18

1394/04/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

9,426

16,350

1394/03/18

1394/04/31

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن  14و 16

75,000

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

9,921

19,800

1394/03/18

1394/05/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

68,000

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

1,810

21,952

1394/03/18

1394/05/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

220

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

600

29,150

1394/03/18

1394/06/15

ذوب آهن اصفهان

میلگرد 12تاA3- 25

6,444

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

932

21,952

1394/03/25

1394/06/22

فوالد خوزستان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

520

29,150

1394/03/25

1394/06/22

شمش بلوم
(5SP)150*150

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

4,788

16,200

1394/03/25

1394/05/31

فوالد هرمزگان جنوب

تختال C

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

15,831

16,350

1394/03/25

1394/05/31

مجتمع فوالد خراسان

سبد میلگرد 28تاA3-14

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

7,489

19,800

1394/03/25

1394/06/22

مجتمع فوالد خراسان

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

46,000

15,567

1394/03/16

1394/04/31

مجتمع فوالد کویر

ورق گرم B

