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سخن اول
شروع سرمایه گذاری دوران پساتحریم
از باال دست فوالد
مهدی کرباسیان

رئیس هیئت عامل ایمیدرو
خوشــبختانه بعد از توافق هســته ای ایــران و  5+1رویکرد قبلی
شــرکتهای اروپایی که فقط شامل فروش ماشین آالت بود تغییر
کرده و برای وارد کردن تکنولوژی به ایران اعالم آمادگی کرده اند.
البتــه ما از حــدود  8ماه پیش با برخی از این شــرکت ها مذاکره
و بر تامین اعتبار الزم برای مشــارکت در پروژه ها از ســوی آنان
تاکید داشتیم که اکنون سیستم بانکی اروپا نیز برای ورود به عرصه
فاینانس و تامین اعتبار در ایران اعالم آمادگی کرده است.
ورود ســرمایه گذاران اروپایی به صنعت فوالد ایران می بایست به
سمت ایجاد تعادل در زنجیره فوالد به ویژه در حلقه های باالدستی
هدایت شــود .باید از اکتشاف شــروع کنیم ،چرا که عقبماندگی
تاریخی در این حوزه داریم و ســپس باید به مســئله استخراج و
فرآوری توجه کنیم و به سمت صنایع معدنی برویم .رویکرد ایمیدرو
در دو سال اخیر هم توسعه و سرمایهگذاری جدید بوده است که بر
سه محور اکتشاف ،آمادهسازی معادن ،بکارگیری بخش خصوصی و
تعامل قانونمند و منطقی استوار است.
به هر حال رشد چشــمگیری در معدن و صنایع معدنی در دوران
پساتحریم انتظار می رود و خوشــبختانه دولت هم در این زمینه
دقت نظر دارد .البته الزم است پس از رفع تحریم ها عالوه بر تقویت
صنایع باالدســتی فوالد ،از موجودیت حلقه های پایین دستی این
صنعت استراتژیک با استفاده از ابزار تعرفه دفاع کرد.

 جناب آقاي دكتر سبحاني
مدیرعامل محترم فوالد مبارکه اصفهان

پس از موفقیت جنابعالی در انتخابات اتاق بازرگانی هم اکنون خبر خوش
انتخاب جنابعالي به رياست كميسيون صنايع اتاق بازرگانی استان اصفهان
موجب مسرت شد .ضمن تبریک ،آرزوی موفقیت جنابعالی را در تمامی
عرصه ها آرزومندیم.
نشریه چیالن

 جناب آقای مهندس کجباف
مدیر محترم روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

کســب تندیس ســرآمدی روابط عمومی های برتر کشور توسط روابط
عمومی ذوب آهن اصفهان نشــانه تواتمندی جنابعالی و همکارانتان می
باشد .تبریک ما را پذیرا باشید
نشریه چیالن

گزارش تحقیق و تفحص از صنعت فوالد
بر روی میز دستگاه قضا
گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صنعت فوالد کشور در صحن علنی مجلس ( در تاریخ یکشنبه  4مردادماه) قرائت
شد و برای رسیدگی از خانه ملت به قوه قضائیه ارجاع داده شد .در این گزارش ادعا شده است که آمارهای ارایه شده
در ســنوات گذشته مبنی بر این که ظرفیت عملی تولید فوالد کشور 20میلیون تن در سال است واقعی نبوده و در
خوشبینانه ترین حالت ظرفیت عملی تولید بین  14.5تا  16میلیون تن است.

به گــزارش خبرنگار چیــان ،در این گــزارش که توســط رمضانعلی فوالد مبارکه از خریداران احتمالی طرح فوالد سفید دشت چهارمحال و
ســبحانی فر سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن قرائت شد ،در مورد بختیاری و فوالد خوزستان نیز از خریداران احتمالی فوالد شادگان .
است.
لزوم انجام تحقیق و تفحص از صنعت فوالد کشــور تصریح شــده است :به گزارش چیالن ،مهمترین مواردی که در گزارش نهایی تحقیق و تفحص
در ســال های  88تا  92به رغم وجود کســری شــدید منابع ارزی و با از صنعت فوالد کشور آمده به این شرح است    :
وجود امکانات و اســتعداد فنی و عملیاتی ،منابع زیــادی صرف واردات دامنه تفحص شــامل محورهای اساسی شامل بررسی دالیل و عوارض
محصــوالت مختلف فوالدی شــد و ایــن در صورتی بود که بر اســاس خام فروشی سنگ آهن  ،دالیل عدم اجرای به موقع طرح های استانی و
برنامه ایران نه تنها می بایســتی در این ســال ها بــه خودکفایی کامل طرحهای توسعه زیر سقف صنعت فوالد (فوالد خوزستان و فوالد مبارکه)،
می رســید بلکه باید به یکــی از صادرکنندگان فوالد تبدیل می شــد ..بررسی واگذاری ها در صنعت فوالد و ...بوده است.
ایــن گزارش در ادامه بر روی این نکتــه تاکید می کند که مکان یابی و
یافته های تحقیق و تفحص
مطالعات اولیه طرح های هشتگانه استانی به درستی انجام نشده است به
1 .1مکان یابی و مطالعات اولیه طرح های هشتگانه استانی به درستی
گونه ای که برخی از طرح ها از جمله فوالد ســبزوار و قائنات با توجه به
انجام نپذیرفته اســت به گونه ای که برخی طرح ها از جمله فوالد
واقع شدن در منطقه کویری و دشت های ممنوعه آبی در آینده نه چندان
سبزوار و قاینات با توجه به واقع شدن در منطقه کویری و دشت های
دور باعث از بین بردن کشاورزی این مناطق خواهد شد از این رو می توان
ممنوعه آبی در آینده نه چندان دور باعث از بین بردن کشــاورزی
گفت فوالدهای استانی با نگاه سیاسی و بدون توجه به آمایش سرزمینی و
مناطق مذکور خواهد گردید .می توان گفت فوالدهای استانی با نگاه
استعدادهای هر استان و با نگاه سیاسی و عوام فریبانه تاسیس شده است  .
سیاسی و بدون توجه به آمایش سرزمینی و استعدادهای هر استان و
در این گزارش نیز تصریح شده است :در انجام طرح های استانی مطالعات
با نگاه سیاسی و عوام فریبانه تاسیس گردیده است.
مربوط به ارزیابی آثار زیست محیطی به درستی صورت نپذیرفته است ،به
2 .2در انجام طرح های اســتانی مطالعات مربوط به ارزیابی آثار زیست
دلیل تاخیر در اجرای طرح ها و همچنین تورم کم سابقه سال های اخیر
محیطی(  )EIAبه درستی صورت  نپذیرفته است و گزارش مذکور
هزینه انجام پروژه ها چندین برابر شده است و همچنین استانداری ها به
به گونه ای تنظیم شده است که طرح ها به لحاظ زیست محیطی
تعهدات خود مبنی بر انجام زیرساخت های الزم برای پروژه ها عمل نکرده اند..
تایید گردند لذا تبعات انجام طرح های مذکور برای محیط زیست
در بخــش دیگــری از گــزارش تحقیق و تفحص تاکید شــده اســت:
منطقه نامعلوم می باشد.
واحدهای تولیدی دچار کمبود خوراک شــامل گندله و آهن اســفنجی
3 .3به دلیل تاخیر در اجرای طرح ها و همچنین تورم کم ســابقه سال
اســت و از طرفی به دلیل نبود ظرفیت گندله ســازی در کشــور سنگ
های اخیر هزینه انجام پروژه ها چندین برابر شده است و همچنین
آهن که ســرمایه کشــور اســت به صورت دانه بندی صادر می شــود..
استانداری ها به تعهدات خود مبنی بر انجام زیر ساخت های الزم
براساس گزارش نهایی مجلس ،آمارهای ارایه شده در سنوات گذشته مبنی بر
برای پروژه ها عمل ننموده اند و حتی در صورت تکمیل طرح های
اینکهظرفیتعملیتولیدکشور 20میلیونتندرسالاستواقعینبودهودر
مذکور  با توجه به نبود زیرساخت ها از جمله آب،برق،گاز،راه آهن و
خوشبینانه ترین حالتظرفیت عملی تولید بین 14.5.تا 16میلیون تن است.
جاده های عریض برای انتقال مواد اولیه ،امکان بهره برداری مناسب
در بخش دیگری از این گزارش متذکر شــده اســت :شرکت های فوالد
و همراه با بازده ســرمایه گذاری مطلوب از طرح های مذکور وجود
خوزستان و فوالد مبارکه با توجه به عدم اجرای تعهدات قبلی خود مبنی
ندارد.
بر افزایش ظرفیت زیر ســقف و تا زمانی که به تعهدات قبلی خود عمل
4 .4در حــال حاضر به دلیل تضعیف شــرکت ملی فــوالد که زمانی
نکــرده اند حق خرید طرح های فوالد اســتانی را ندارند ،در حال حاضر
سیاستگذار و ناظر اصلی صنعت فوالد کشور بود توازن چرخه تولید
ادامه در صفحه 3

باشگاه مخاطبان
کوروش مرندی :افزایش بی رویه قیمت زغال سنگ وکک داخلی
که برخالف روند قیمت های جهانی هرساله به صورت دستوری درحال
افزایش است ویا بی توجهی به قیمت ابالغی سنگ اهن دانه بندی که
فاقد هرگونه توجیه منطقی می باشدوچند مورد دیگر که با یک برآورد
تقریبی طی سال  ۹۴هزینه ای مازاد نزدیک به  ۱۹۰میلیارد تومان به
این شرکت تحمیل می کند.آن هم درشرایطی که رکود شدیدی بر
فضای بازار مقاطع ساختمانی حاکم است .
رضا زائر حیدری :طی رکود طوالنی جاری سود شرکت های
تولیدی به شدت کاهش یافت و بسیاری از آنها ناچار به فروش
محصول خود حتی زیر بهای تمام شده هستند و یا فعالیت
خود را کم و بیش به حالت متوقف یا نیمه متوقف در آوردند اما
متاسفانه بانک مرکزی هیچ تدبیری در این خصوص اتخاذ ننمود
و بانک های کشور نیز دقیقا به گونه ای عمل نمودند که انگار
تولیدکنندگان در بهترین شرایط اقتصادی قرار دارند .
محمد حاتمی زاده :متاسفانه بانکها در غفلت مسئولین ،تمام
قواعد ملی و بین المللی را دور می زنند .انشااهلل در الیحه ای
که در مسیر مجلس است پیشنهادات اینگونه با کمک شما و
صاحبنظران نظام مند خواهد شد.

مسعود محمد :چند سال است که با استعالم انجمن واحد های فوالدی متخصصین خود را
برای عضویت در کمیته های تخصصی با سوابق مفید معرفی کرده اند اما آن کمیته ها تشکیل
نشدند .بدیهی است که پروسه تولید و دانش فنی و نوع تجهیزات بر بسیاری از گزارشات آماری
انجمن موثر است و حتی این گروهها میتوانند نظرات ارزشمندی برای مشکالت فنی واحدهای
تولیدی و پروژه های فوالدی داشته و حتی تحت قراردادهای خدماتی اقدام نمایند.
سید رسول خلیفه سلطانی  :باتشكرازاين تضارب انديشه .انشا..باراهنمايى همه عزيزان
وخصوصا جناب آقاى دكترسبحانى اين موضوع رابصورت دغدغه اى مشترك باساير تشكل
هاى صنفى ازجمله عزيزان درسنديكاى لوله وپروفيل مجدانه پيگيرى خواهيم كرد.واين نشان
ازآن است كه وقتى در فصل مشترك ها وازروى انصاف با صداى بلند بيانديشيم چقدر مى تواند
مثمرثمرو سازنده باشد.
محمد رضا کجباف :افتخار کسب شده حاصل همدلی و تالش وعزم جدی همکاران
خوبم در روابط عمومی ذوب آهن اصفهان است که با حمایت مدیریت عامل شرکت جناب
دکتر سعد محمدی بدست آمده است .ضمن تبریک این افتخار به همه صنعتگران فوالد
کشور بخصوص ذوب آهنی های عزیز از ابراز لطف و توجه و محبت  همه بزرگوارن و مدیران
ومسئولین حاضر و فعاالن در این گروه بسیار صمیمانه تشکر وقدردانی می کنم  .قطعا اینگونه
حمایتهای معنوی عزم ما را در اقدامات بعدی مصمم تر خواهد نمود  .سپاسگزارم.
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خبر داخلی
رشد  4.5درصدی تولید
فوالد ایران در نیمه اول
2015

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،انجمن جهانی
فوالد در جدیدترین گزارش خود از رشد 4.5
درصدی تولید فوالد ایران در نیمه نخســت سال جاری میالدی خبر
داد .تولید فوالد ایران که در نیمه نخســت سال  2014بالغ بر 8.015
میلیون تن گزارش شــده بود در نیمه نخست سال جاری میالدی به
 8.372میلیون تن افزایش یافته است.
رشد  4.5درصدی تولید فوالد ایران طی نیمه نخست  2015در حالی
اســت که تولید فوالد جهان در این دوره  2درصد کاهش یافته و به
 813میلیون تن رســیده است .ایران در حالی فرانسه را در رده بندی
تولیدکنندگان فوالد پشــت سر گذاشته که این کشور از سال 2012
به همراه سایر کشورهای غربی صنعت فوالد ایران را تحریم و فروش
تجهیزات و مواد اولیه ساخت فوالد به ایران را ممنوع کرده است.

طرحهای فوالدی ما چرا
عقب ماندهاند؟

نادر قاضیپور ،رئیس هیئت تحقیق وتفحص
از صنعت فوالد کشــور ،از آخرین وضعیت
تحقیق و تفحص از صنعت فوالد کشور گفت:
گزارش تحقیق و تفحص از صنعت و معدن
نوشته شــده و باید در صحن مجلس قرائت شود که طرحهای فوالدی
ما به چه علتی عقب مانده اســت؟ کشور کره یک کیلو معدن ندارد اما
با چهار کارخانه  45میلیون تن فوالد تولید میکند ما با  137کارخانه
نزدیک به 13تن فوالد تولید میکنیم .قاضیپور درباره کلیات تحقیق و
تفحص از صنعت فوالد بیان کرد :کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون
تولید ملی معتقد اســت زیر ساختهای مورد نیاز زیر مجموعه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت از سوی این وزارت خانه تامین نشده است .فوالد،
مس و آلومینیوم از زیرساختهای کشور است اما هیچ گونه اهمیتی برای
این زیرساختها قائل نشدهایم.

اخبار انجمن
حضور فعال انجمن در کمیسیون
اقتصاد هیئت دولت

پـس از ارائـه پیشـنهادات  12گانه انجمن برای خروج صنعت فـوالد از رکود
بـه کارگـروه رفـع موانـع تولیـد و وزارتخانـه هـای اقتصاد و صنعـت ،معدن
و تجـارت ،وزیـر محتـرم صنعـت ضمـن جمـع بنـدی مـوارد مطرح شـده،
پیشـنهادات  3گانـه ای را بـه هیئـت محترم دولـت ارائه کرده اسـت که دو
مـورد از آنهـا مسـائل بانکـی و یک مـورد هم جوایـز صادراتی را شـامل می
شـود .پیشـنهادات مذکور جهت بررسی به کمیسـیون اقتصاد هیئت دولت
ارجـاع شـده بـود کـه در جلسـه این کمیسـیون ،انجمـن هم بنا بـه دعوت
انجـام شـده حضـور فعـال یافـت و از پیشـنهادات ارائـه شـده دفـاع کرد و
البته سـایر مسـائل تولیدکنندگان فوالد را هم مطرح سـاخت .شـایان ذکر
اسـت در خصـوص جوایـز صادراتی نظـر اکثریت اعضای کمسـیون اقتصاد
مثبـت بـود و در خصـوص دو پیشـنهاد دیگر مقرر شـد اطالعـات تکمیلی

عکس نوشت

دبیر انجمن در خصوص همکاری
مشترک ایران با آلمان تصریح کرد:

تمرکز بر تولیدات آلیاژی

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد اولویتهای
اصلی همکاری مشــترک ایران و آلمان در
صنعت فوالدسازی را اعالم کرد و گفت :همکاری با تیسن کروپ آلمان
و مانسمان میتواند فرصت مناسبی برای تولیدکنندهها باشد اما باید
بیشتر در تولید محصوالت فوالدی آلیاژی تمرکز کرد .به گزارش بولتن
اخبار فوالد ،خلیفه سلطانی افزود :همکاری شرکت اس ام اس آلمان با
فوالدمبارکه و اجرای طرحهای فوالدی ثابت کرده فوالدسازان آلمانی
میتوانند به صنایع معدنی ایران ورود پیدا کنند .اما یکی از مشکالت
تولیــد ایران تامین منابع مالی اســت و از آنجایی که ایران طرحهای
صنعتی بسیاری دارد ،باید برای همکاری با خارجیها بیشتر به دنبال
فاینانس باشــد .دبیر انجمن افزود :باید از فرصتهای پیش رو که با
مذاکره هیات آلمانی برای صنعت فوالد به وجود آمده نهایت استفاده
را کرد و مذاکرهها را به سمتی برد که فوالدسازان آلمانی سرمایههای
خــود را از هند به ایران بیاورند .از ســویی باید تالش شــود رویکرد
همــکاری در صنعت فوالد در جهت تولید فوالد آلیاژی و محصوالت
کیفیتر دنبال شود.

رشد  ۴۳درصدی حجم
معامالت فوالد در بورس کاال

طی هفته منتهی به اول مردادماه ،در حالی
افزون بر  ۲۹۶هــزار تن انواع کاال به ارزش
بیــش از  ۳هزار و  ۹۸۰میلیــارد ریال در
بازارهای فیزیکی و فرعی بورس کاالی ایران
مورد دادوســتد قرار گرفت که به لحاظ حجم و ارزش به ترتیب رشد
 ۳۶و  ۴۳درصدی برای گروه فوالد ثبت شد.
طی هفته مذکور در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی و در دو بخش
داخلــی و صادراتی  ۲۰۴ ،هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از  ۲هزار
و  ۵۰۵میلیارد ریال توسط مشتریان ،داد و ستد و بدین ترتیب رشد
 ۶۴درصدی حجم و  ۵درصدی ارزش برای این تاالر ثبت شد .در تاالر

توسـط انجمـن و دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت اخـذ و جمع بندی و به
کمیسـیون اقتصـاد دولت محترم ارائه گـردد .انجمن نیز طـی مکاتبه ای با
شـرکتهای عضو درخواسـت کـرده که اطالعات مـورد نیاز را در اسـرع وقت
بـه انجمن ارائـه نمایند.

تصویب استاندارد شمش در کمیسیون فنی

اسـتاندارد بیلـت و بلـوم کـه جلسـات کارشناسـی و تدویـن آن در انجمـن
برگـزار شـده بـود ،پس از گذشـت بیش از یک سـال به تصویب کمسـیون
فنی مربوطه رسـید و برای تصویب نهایی به سـازمان ملی اسـتاندارد ارسال
شـد .تدوین این اسـتاندارد حائز اهمیت به دلیل در دسـترس نبودن مرجع
معتبـر بیـن المللی بـرای آن ،کار پیچیـده و زمان بری بود که خوشـبختانه
با دبیری شـرکت فوالد خوزسـتان و مشارکت سـایر شرکتهای تولیدکننده
و مصـرف کننـده بیلـت و بلـوم بـه سـرانجام رسـید و بـه زودی بـا تصویب
نهایی سـازمان ملی اسـتاندارد ،به عنوان یک اسـتاندارد اجباری الزم االجرا
خواهـد بود.

محصوالت صنعتی و معدنی افزون بر  ۱۵۰هزار تن انواع فوالد ۵۰ ،هزار
تن سنگ آهن دانه بندی صادراتی به فروش رفت.

مدیرعامل چادرملو :

دستور وزیر صنعت برای
تخفیف  ۳درصدی در قیمت
گندله و آهن اسفنجی

مدیرعامل شرکت سنگآهن چادرملو از
دستور وزیر صنعت برای اعمال تخفیف  ۳درصدی در قیمت گندله
و آهن اسفنجی خبر داد و گفت :سنگآهنیها کسری درآمد خود را
از محل افزایش قیمت کنسانتره سنگ آهن جبران خواهند کرد .به
گزارش بولتن اخبار فوالد ،محمد نوریان اظهار داشت :طبق دستور
جدید نعمتزاده که اخیرا ً به شرکتهای سنگآهنی ابالغ شده است،
قیمت گندله و آهن اسفنجی برای خریداران این محصوالت  3درصد
کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد :این تخفیف  3درصدی از سوی تولیدکنندگان گندله
و آهن اسفنجی از جمله چادرملو و گلگهر اعمال خواهد شد که
شامل حال خریداران این محصوالت از جمله فوالدیها میشود .وی
تصریح کرد :هنوز اجرای این ابالغیه آغاز نشده ولی طبق دستور وزیر
صنعت ،این تخفیف برای فروشهای سال جاری اعمال خواهد شد.
به گفته مدیرعامل چادرملو ،تاکنون قیمت کنسانتره سنگ آهن بر
اساس درصدی از قیمت شمش تعیین میشده و البته در برخی موارد
اختالفاتی نیز وجود داشته است.

صادرات کنستانتره سنگ
آهن از گمرک همدان

نخستین محموله کنستانتره سنگ آهن به
وزن  ۵۵هزار تن از گمرک همدان به چین
صادر شد .به گزارش بولتن اخبار فوالد ،مدیر
کل گمرک همدان ،ارزش این محموله را دو
میلیون و  ۸۶۰هزار دالر اعالم کرد و گفت :این محموله نیمه اول تیر
به چین صادر شد.

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 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 هشــدار داد .در پی انعکاس این مخالفت از ســوی وزارتخانه مذکور،
موضوع مجددا در دســتور بررسی کمیسیون اقتصاد دولت قرار گرفت و موضوع با
حضور انجمن تولیدکنندگان فوالد ،انجمن صنعت سیمان و وزارتخانه های صنعت،
معدن و تجارت و  نیرو و همچنین نمایندگان سازمانهای مختلف دولت و مجلس
مورد بررسی قرار گرفت .دبیر انجمن در این جلسه با اعالم دالیل مخالفت انجمن
با موضوع ،اعالم کرد 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 .قابل ذکر است پس از استماع
و جمع بندی نظرات حاضرین ،چند پیشنهاد مطرح شد که از آن جمله می توان
به افزایش کف مصرف برق توسط واحدها از  5مگاوات به  50 ،20یا  100مگاوات و
همچنین مستثنی شدن واحدهای موجود از پیشنهاد مذکور را نام برد.

بدون شرح

مالقات دکتر سعدمحمدی
با مجروحان انفجار در واحد
فوالدسازی ذوبآهن
اصفهان

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
کاهش قیمت میلگرد در
امارات

به گزارش بولتن اخبار فــوالد ،کارخانه امارات
اســتیل دوبی اعالم کرده قیمت میلگرد تولید
آگوست خود را کاهش می دهد .ظاهرا قیمت
میلگرد این کارخانه با  40دالر کاهش نسبت به
ماه قبل  460دالر هر تن خواهد بود.
بدین ترتیب انتظار می رود سایر تولید کننده های میلگرد در امارت از سیاست
جدید این عرضه کننده لیدر پیروی کرده به زودی قیمت ها را کاهش دهند.

رشد قیمت ورق در چین

قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین  14دالر هر
تن معادل  4.4درصد باال رفته به  325تا 330
دالر هر تن با  17درصد مالیات بر ارزش افزوده
رســیده است .ظاهرا این بیشترین رشد قیمت
روزانه از ژانویه  2013تاکنون بوده است.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،اخبار جدید از محدودیت های زیست محیطی
کارخانه ها برای کاهش آالیندگی موجب این رشــد قیمت شده است .ولی
برخی معتقدند این تنها سیاستی از جانب فعاالن بازار برای باال بردن قیمت
ها بوده است .تولید کننده ها معتقدند قوانین زیست محیطی و شدت یافتن
کنترل ها تاثیر فوری بر فعالیت کارخانه ها ندارد چون از سال گذشته کارخانه
ها در حال نصب تجهیزات مورد نیاز برای کاهش آالیندگی هســتند .آن ها
تولید را هفته های اخیر کاهش داده اند ولی نه به دلیل قوانین فوق بلکه به
دلیل افزایش ضرر دهی خطوط تولید.

بازار میلگرد امریکا در سکوت

روند بازار داخلی میلگرد امریکا باثبات یا کمی رو
به پایین است چرا که قیمت های ارزان وارداتی
بر بازار داخلی فشار آورده است .آخرین متوسط
قیمت در بازار داخلــی از  600تا  610دالر هر
شــورت تن به  580تا  600دالر هر شورت تن
درب کارخانه کاهش داشته است.
میلگرد وارداتی از ترکیه  440دالر هر شورت تن روی تریلی در هوستون برای
تحویل سپتامبر یا اکتبر است .این قیمت ها برای کارخانه های داخلی خیلی
پایین اســت و نمی توانند رقابت کنند .از طرفی موجودی بازار کافی است و
بعید است با کمبود مواجه شود.

ادامه از صفحه 1

برهم خورده اســت و طرح های مربوط به تولید گندله ،برداشت
ســنگ آهن ،مدیریت وبرنامه ریزی برای بازار قراضه کشــور با
تاخیرات متعدد روبرو است.
5 .5علیرغم اینکه کشــور درحال حاضر وارد کننده فوالد می باشــد
واحدهای تولیــدی دچار کمبود خوراک شــامل گندله و آهن
اسفنجی می باشند و از طرفی به دلیل نبود ظرفیت گندله سازی
در کشــور سنگ آهن که سرمایه کشور می باشد به صورت دانه
بندی(خام فروشی) صادر می گردد.
6 .6آمارهای ارائه شده در سنوات گذشته مبنی بر اینکه ظرفیت عملی
تولید فوالد کشور 20میلیون تن در سال می باشد واقعی نبوده و
در خوشبینانه ترین حالت ظرفیت عملی تولید بین 1 4/5تا 16
میلیون تن می باشد.
7 .7قیمت گذاری سنگ آهن دانه بندی به گونه ای بوده که معدنداران
را ترغیب به صادرات ســنگ آهن می نماید لذا می بایســتی در
این خصوص راهکاری اندیشیده شود که تا زمان تکمیل طرحهای
گندله سازی از خام فروشــی جلوگیری گردد و معدن داران نیز
متضرر نگردند.
8 .8با توجه به مفاد قرارداد فاینانس با شــرکت سایناشور چین برای
تامین مالی پروژه های استانی پیمانکار اجرای فوالدسازی ها باید
شرکتی چینی باشــد و حداقل 65درصد تجهیزات به کار رفته
نیز ساخت چین باشــد در حالی که امکان ساخت بخش اعظم
تجهیزات کارخانه فوالد سازی در کشور وجود دارد.
9 .9وجوه حاصل از فروش فوالد هرمزگان که می بایستی صرف تکمیل
طرحهای استانی می گردید به عنوان یارانه پرداخت شده است.
1010سازمان ایمیدرو برخالف مصوبه شورای اقتصاد اقدام به واگذاری
طرح فوالد بافق نموده اســت .همچنین در فروش طرح مذکور
تخلفــات زیادی از جمله فروش مال غیر (زمین طرح فوالد بافق
متعلق به ســنگ آهن مرکزی بوده اســت)نموده است .عالوه بر
تخلفات ذکر شده ایمیدرو در این واگذاری اهلیت و توانایی خریدار
را در نظــر نگرفته و در حال حاضر طرح فوالد بافق از کلیه طرح
های فوالد استانی به لحاظ پیشرفت عقب تر است.

رشد قیمت بیلت صادراتی
ایران

با توجه به تالش چینی ها برای افزایش قیمت
بیلت صادراتی ،بیلت صادراتی ایران نیز باال رفت
البته در معامالت اخیر مورد تایید واقع نشــده
اســت .خریدارها انتظار دارند قیمت ها مجددا
کاهش یابد .قیمت پیشنهادی اخیر بیلت ایران  330دالر هر تن فوب بوده
که  10دالر باال رفته است .در امارات قیمت پیشنهادی  340دالر هر تن سی
اف آر شنیده شده است .به گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از متال اکسپرت
کسی حاضر نیست باالتر از  320دالر هر تن فوب خرید کنند .تولیدکننده
های ایرانی نیز منتظر روشن تر شدن روند بازار بیلت چین هستند.

کاهش تولید فوالد در ایتالیا

آمارهـا حاکـی از آن اسـت کـه ایتالیـا در مـاه
ژوئـن سـال جـاری یـک میلیـون و  920هزار
تـن فـوالد خام تولیـد کـرده کـه  11.4درصد
نسـبت به مدت مشـابه سال گذشـته پایین تر
اسـت .در ژوئـن  2013نیـز تولیـد فـوالد خام
ایـن کشـور  2میلیـون و  193هـزار تن بوده اسـت .بین ژانویه تـا ژوئن نیز
تولید فوالد خام این کشـور  10.6درصد کاهش داشـته  11میلیون و 179
هـزار تن ثبت شـده اسـت.

سرخطخبرهایاقتصادی
داخلی















خارجی




آنتی دامپینگ امریکا و اروپا
علیه فوالد چینی

بازارهای جهانی فوالد ضعیف هستند و بهبود
چشــمگیر اوضاع در آینده نزدیک بعید به نظر
می رسد.
به گزارش« بولتن اخبار فوالد» به نقل از فوالد
نیوز ،بین آوریل تا ژوئن سال جاری قیمت فوالد در همه جای دنیا افت داشته
به جز حوزه یورو که کاهش تولید از بازار حمایت کرده است .البته بحران مالی
یونان بر بازار اروپا سایه افکنده و بعید است قیمت فوالد با توجه به ابهامات
اقتصادی موجود در این حوزه بهبود چشمگیر داشته باشد .از طرفی افزایش
واردات بر بازار داخلی اثر منفی می گذارد.
در کوتاه مدت بازار فوالد امریکا صعودی خواهد بود چون دو فوالدساز بزرگ
به موقع یک پرونده آنتی دامپینگ را فعال کردند .همچنین پرونده های آنتی
دامپینگ امریکا و اروپا بازار صادرات چین را راکد تر کرده اســت .از این رو
صادر کننده ها برای جلب مشتری باز هم قیمت را پایین آورده اند.

1111فــوالد مبارکه به تعهدات خود مبنی بــر افزایش ظرفیت فوالد
هرمزگان تا دو برابر ظرفیت اولیه اقدام ننموده اســت و سازمان
ایمیدرو می تواند با توجه به عدم ایفای تعهد از سوی خریدار اقدام
به فسخ قرارداد نماید.
1212در فروش اوراق مشــارکت طرحهای فوالد استانی؛ به دلیل عدم
پرداخت کوپن اوراق مشارکت از سوی سازمان ایمیدرو ،بانک های
ملت و تجارت اقدام به ضبط وثایق که در حقیقت سهام شرکت
های فوالد مبارکه و  شــرکت ملی صنایع مس بود نمودند که در
عمل موجب کاهش بیشــتر ســهم دولت در صنعت راهبردی و
استراتژیک فوالد گردید.
نتایج تحقیق و تفحص
1 .1جلوگیری از واگذاری و انحالل شرکت ملی فوالد
2 .2شناخت تصمیمات ناصواب گذشته
واگذاری های انجام شده در مجموع زنجیره فوالد به نحوی بوده که در
عمل نقش دولت در صنعت به کلی نادیده گرفته شــده است .آنجا که
یکی از نقش های اساسی دولت سیاستگذاری بخشی است .لذا درصورت
نیاز به اعمال سیاست های تنظیم بازار و هدایت و راهبرد صنایع فوالدی
فاقد ابزارهای اجرایی کارآمد و موثر در نقش سیاست گذاری خواهد بود.
شرکت های تولید کننده محصوالت فوالدی از قبیل فوالد مبارکه ،ذوب
آهن اصفهان ،فوالد خراسان ،فوالد آلیاژی ایران ،گروه ملی صنعتی فوالد
ایران ،فوالد اکسین و فوالد خوزستان که توسط ایمیدرو ایجاد و سپس
از طریق ســازمان خصوصی ســازی واگذار گردیده اند در سال 1391
دارای تولیدات فوالدی به میزان  12.3میلیون تن بوده بوده که باتوجه به
درصد مورد مشارکت تنها  604هزار تن معادل  4.9درصد حصه دولت
بوده است .این امر در محصوالت خام ( شمش فوالدی ) نیز برقرار است
به طوری که محصوالت فوالد خام تولید شده در سال  1391به میزان
 13.4میلیون تن بدون درصدی از سهم دولت ( فاقد سهام مدیریتی )
در آن شرکت ها می باشد.
از آنجا که برنامه ریزی در فوالد کشــور ضرورت نفوذ و هدایت شرکت
های تولید کننده فوالد خام را دارد لذا به هنگام بروز مشکالت تنظیم

 مهر:آغاز مذاکرات نفتی ایران-روسیه /تهاتر کاال و پتروشیمی؛ محور گفتگوها
 معاون نعمت زاده :معرفی ۲۹میلیارد دالر طرح معدنی به اروپاییها
 ایرنا :لیست بدهکاران نفتی ایران اعالم شد /اروپاییها در صدر لیست
 ایرنا :شــرایط بازپرداخت  ۵میلیارد دالر یوزانس /بخشنامه بانک مرکزی
ابالغ نشد
 مهر :هیئت نفتی ایران به وین رفت /آغاز مذاکره با غولهای پتروشیمی
دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران :اقتصاد ایران روزهای
پرمشغلهای را در پیش دارد
تسنیم :افزایش صادرات نفت ایران به چین
وزیر صنعت :ایران حاضر به واردات یک طرفه کاال از اروپا نیست
هیات وزیران :تعیین نحوه تسویه بدهیهای حساب ذخیره ارزی
مهر  :پیش بینی تولید  ۷تن طال در ایران
ایسنا :تعرفه واردات لوازم خانگی کرهای  ۲برابر میشود
نائب رئیس اتاق مشترک ایران و چین :ایران سهام یک بانک چینی را
خرید /اقتصاد ایران چینیتر میشود













شینهوا :رئیس جمهور چین خواهان اصالحات در بنگاه های اقتصادی
دولتی این کشور است.
رویترز :قیمت جهانی طال با رسیدن به قیمت یکهزار و  ۷۸دالر و  ۷سنت
در هر اونس به پایین ترین میزان در  ۵سال و نیم اخیر رسید.
االفریکا :آفریقای جنوبی نرخ بهره بانکی را به  ۹.۵درصد افزایش داد.
البوابه :رشد اقتصادی مصر در سال جاری میالدی  ۴.۷درصد پیش بینی
شد.
اف اکس استریت :بدهی دولتی ژاپن معادل  ۲۴۵درصد از تولید ناخالص
داخلی این کشور است.
داچ ول :اعضای ســازمان تجارت جهانی ،تعرفه محصوالت «آی تی» را
کاهش می دهند.
رویترز :یونان به وضعیت رکود اقتصادی بازگشت.
بی بی سی :دولت فرانســه برای حل مشکالت اقتصادی کشاورزان این
کشور ۶۵۷ ،میلیون دالر تخصیص می دهد.
رویترز :به دلیل تقویت دالر آمریکا ،قیمت فلزات گرانبها در روز جمعه به
پایین ترین میزان در  ۵سال اخیر رسید.
برناما :نرخ بیکاری مالزی روبه افزایش است.
پی تی آی :هند تا  ۱۵سال آینده می تواند به اقتصاد  ۸تریلیون دالری
تبدیل شود.
رویترز :شــرکت «شــلمبرژه» بزرگترین شــرکت ارائه دهنده خدمات
میدانهای نفتی در جهان به ایران باز می گردد.
داو جونز  :پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در نیمه
دوم سال جاری میالدی به پنج دهم درصد کاهش یابد.

بازار عرضه مواد اولیه دچار مشکل خواهدشد .باتوجه به مراتب فوق در
مقطع حساس کنونی که می بایست برخی از تصمیمات ناصواب گذشته
را هم پوشــش داد ،درجهت رفع نواقص قانونی و تقویت بستر سیاست
گذاری های دولت در صنعت فوالد کشــور بایــد از روش های قانونی
مقتضی نسبت به توقف واگذاری سهام مابقی سهام فوالد بنام دولت و
نیز خروج سهام شرکت ملی فوالد ایران از فهرست واگذاری که می تواند
در اجرای پروژه های متعــارف حال حاضر و آینده و به برقراری تعادل
عرضه فوالدی کشور کمک نماید اقدام الزم بعمل آید.
هشدارهای الزم
1 .1باتوجه به رفع مشــکل مالی طرح های اســتانی و تامین مالی از
طریق فاینانس خارجی ،باید از واگذاری طرح های فوالد استانی
قبل از تکمیل طرح خودداری شود.
 2 .2در واگذاری های انجام شده به هدف اصلی خصوصی سازی توجهی
نگردیده لذا باید وزارت صنعت معدن و تجارت ،تمهیدات الزم برای
دستیابی به 20درصد سهام مدیریتی صنایع فوالد را فراهم کند.
3 .3در مواردی که خریدار طرح های واگذار شده به تعهد خود عمل
ننموده اســت ،ایمیدرو می بایست هشدارهای الزم را به خریدار
بدهد و در صورت استنکاف خریدار از اجرای تعهدات با توجه به
مفاد قرارداد اقدام به ابطال معامله نماید.
 4 .4شرکت های فوالد خوزستان و فوالد مبارکه ،با توجه به عدم اجرای
تعهدات قبلی خود مبنی بر افزایش ظرفیت زیر سقف و تا زمانی که
به تعهدات قبلی خود عمل نکرده اند حق خرید طرح های فوالد
استانی را ندارند ،درحال حاضر فوالد مبارکه از خریداران احتمالی
طرح فوالد سفیددشت چارمحال بختیاری است و فوالد خوزستان
نیز از خریداران احتمالی فوالد شادگان ،شرکت های مذکور تازمانی
کــه به تعهدات قبلی خود عمل ننموده اند حق صرف منابع برای
خرید طرحهای نیمه کاره و یا اتمام یافته استانی را ندارند .صرف
منابع مالی برای خرید طرح های استانی سبب کاهش منابع شرکت
های خریدار و النهایه موجب کند شدن روند افزایش ظرفیت تولید
فوالد کشور خواهد شد.
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قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی

مریم رحیمی

(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
میلگرد ساده میلگرد ساده

قیمت ورق روغنی در بازار تهران
هفته چهارم تیر

سایز

0.4

20,600

20,600

0.5

21,000

21,250

8

0.6

20,500

20,500

0.7

19,800

20,000

0.8

19,800

20,050

0.9

19,800

20,050

سایز

1

19,800

20,050

8

1.25

19,800

20,050

1.5

19,800

20,050

2

19,800

20,500

2.5

23,200

22,700

سایس

هفته سوم تیر

سایس

هفته سوم تیر

هفته چهارم تیر

3

17,866

17,716

2

10
12
14

4

5
6

8

10

12

15
20

25

16,000

17,650

17,883

18,000

18,050

18,000

18,050

17,600

17,550

16,400

16,350

16,800

16,800

4

14,400

14,300

19,350
میلگرد ساده
19,300

6.5

16,400

16,350

سایز
10
8
12
10
14
12
14

16,800

میلگرد آجدار

هفته سوم تیر
14,400
14,850
19,350
14,250
19,300
14,250
14,900
میلگرد آجدار
میلگرد آجدار
14,900تیر
هفته سوم
14,850
14,850
14,250
14,900
14,250
14,850
14,900

25
16

14,800
14,900

18
28

14,800

14,800

22
32

14,850

14,950

14,500

15,100

15,050

15,000

17,100

17,150

17,700

17,650

18,575

18,500

28

18,300

18,200

17,900

17,750

32

30

10

12
سایس
15
6

8
سایس
10
6
12
8
14

15,800
14,700
15,800
14,700

15,800
14,700

14,700
14,700
 14,700تیر
هفته چهارم
14,700
14,700

14,700
14,700
15,850
14,700

21,200
14,700

15,800

15,850

 21,200تیر
هفته سوم

15,800
چهارم تیر
هفته21,200

ناودانی 15,800

15,600

ناودانی  14,800ناودانی

14,700تیر
هفته سوم
15,600
14,700
14,800
16,600
14,700
15,850

18
20

22

15,600

14,750
چهارم تیر
هفته14,700
15,600
14,700
14,750
16,600

14,700
15,900
14,700
25,800

14,700
25,800
16,600
25,800

14
20
16
22

14,850
15,000

هفته چهارم تیر

15,800
14,700

21,200
15,800

10
16
12
18

14,800
14,950

14,900
14,500

14,700تیر
هفته سوم
14,700
14,700

15
8

چهارم تیر
هفته14,950
14,750
14,800
14,150
14,950
14,150
14,850
14,850

14,950
15,100

نبشی 14,700

12
6

هفته چهارم تیر
14,300
14,750
19,350
14,150
19,300
14,150
14,850

14,850
15,050

25

8
4
10
5

14,800
14,950

14,850

20
30

5
سایس
6
3

هفته چهارم تیر
16,800

هفته سوم تیر

14,700بازارهای تهران
قیمت3محصوالت فوالدی در

19,350
19,300

هفته سوم تیر

سایز
16
8
18
10
20
12
22
14

16,000

هفته چهارم تیر

سایس

هفته سوم تیر

6.5

بازار تهران
در بازار
قیمت ورق
تهران
سیاه در
ورق سیاه
قیمت

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی
نبشی

16,600
25,800
15,900
25,800

15,850
25,800
25,800

25,800

25,800

25,800

25,800

25,800

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

تولید کننده

نام کاال

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

نبشی

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

ورق سیاه

ورق روغنی

حجم معامله (تن)

قیمت پایانی (ریال)

تاریخ معامله

تاریخ تحویل

تولید کننده

نام کاال

قیمت پایانی (ریال)

تاریخ معامله

تاریخ تحویل

2,528

16,200

1394/04/15

1394/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

2,227

17,500

1394/04/29

1394/06/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

8,502

16,350

1394/04/15

1394/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

1,621

19,752

1394/04/29

1394/06/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

12,526

19,800

1394/04/15

1394/06/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

350

26,300

1394/04/29

1394/07/26

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

2,739

21,952

1394/04/15

1394/06/31

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن 30

3,100

19,166

1394/04/14

1394/06/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

1,155

29,150

1394/04/15

حجم معامله (تن)

1394/06/31

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن کوتاه 30

950

14,500

1394/04/14

1394/06/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

2,860

14,100

1394/04/16

1394/05/31

ذوب آهن اصفهان

میلگرد 25-A3

154

14,500

1394/04/14

1394/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

7,370

14,350

1394/04/16

1394/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

1,000

17,500

1394/04/16

1394/06/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

1,100

19,752

1394/04/16

1394/06/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

ذوب آهن اصفهان

میلگرد A3-12

66

14,500

1394/04/15

1394/05/31

ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن  20تا 27

288

19,500

1394/04/21

1394/05/01

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد A3-12.20.32

317

14,500

1394/04/22

1394/05/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد 18تاA3-12

88

14,500

1394/04/30

1394/05/04

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

80,000

14,500

1394/04/31

1394/08/30

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن طول کوتاه 12

66

14,500

1394/04/31

1394/05/07

1394/06/31

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

48,700

12,127

1394/04/09

1394/04/14

1394/06/31

فوالد خوزستان

تختال C

73,500

13,500

1394/04/23

1394/05/31

1394/05/31

فوالد خوزستان

تختال C

12,000

13,500

1394/04/24

1394/05/31

1394/05/31

فوالد آذربایجان

سبد میلگرد 25تا A3-14

440

13,650

1394/04/22

1394/04/29

700

26,300

1394/04/16

1394/06/31

7,665

14,100

1394/04/22

1394/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

8,514

14,350

1394/04/22

1394/05/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

1,344

17,500

1394/04/22

1394/06/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

2,297

19,752

1394/04/22

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

1,650

14,350

1394/04/29

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

17,155

14,100

1394/04/29

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

41,820

14,350

1394/04/29

