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وزرای دولت خواستار جلوگیری از تبدیل رکود اقتصادی به بحران شدند

سخن اول
راهبردهای اصلی افزایش صادرات فوالد
جهاندار شکری

عضو هیئت مدیره شرکت جهان فوالد غرب
بازارهای صادراتی برای پیشرفت و توسعه هر صنعتی الزم است چراکه باعث
افزایش تولید و عرضه و کیفیت محصوالت در زیر سایه رقابت گرایی خواهد
شد .برای مثال واحد جهان فوالد غرب از سال  90که وارد بازارهای صادراتی
شد ،کیفیت و کمیت تولیداتش بهبود پیدا کرده است .در واقع اهداف
صادراتی به طور خودکار باعث تکامل سیستم های تولیدی واحدهای فوالدی
خواهند شد .افزایش کیفیت تولیدات ،کاهش بهای تمام شده ،برندینگ،
کسب اعتبار ،ارز آوری برای اقتصاد ملی و ده ها مزیت دیگر در گروی صادرات
و رقابت در عرصه های بین المللی به دست می آید.
در وضعیت کنونی اولویت اصلی برای رقابت در عرصه صادرات ،کاهش هزینه
های تولید برای کاستن از قیمت نهایی محصول است و بیشتر متقاضیان
به دنبال محصولی با کمترین قیمت ممکن در عین حفظ کیفیت هستند.
بنابراین به نظرم واحدهای تولیدی باید راهکارهایی برای کاهش قیمت
محصوالت خود بیندیشند؛ چراکه در حال حاضر بازارهای هدف صادراتی
فوالد ایران را کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان تشکیل می دهند و
قیمت پایین و حمل و نقل سریع مالک اصلی انتخابشان است.
نکته مهم دیگری که باید آن را مدنظر قرار داد این است که نباید برای
به دست آوردن بازارهای صادراتی ،دست به هرکاری زد و باید تالش
شود تا واحدهای تولیدکننده به اجماع واحدی برای همسان سازی قیمت
محصوالتشان دست پیدا کنند .به عبارت دیگر نباید منافع ملی را به خاطر
کسب بازارهای خارجی مورد لطمه قرار داد.
بنابراین باید مالک و معیارهایمان را مورد بازنگری قرار دهیم تا نه تنها
کارخانجات بزرگ تر بلکه واحدهای خصوصی و کوچک هم در توسعه و
پیشرفت این صنعت نقش خود را ایفا کنند .در کنار این هم دولت می
بایست با ارائه بسته های تشویقی از مشوق های صادراتی گرفته تا معافیت
های مالیاتی بسترسازی الزم برای افزایش صادرات فوالد را به خوبی انجام
دهد .نباید فراموش کنیم که فرصت ممتاز صادراتی موجود به واسطه مسائل
منطقه ای و اقتصادی کشورهای همسایه و فرارسیدن دوران پساتحریم
مدت زیادی منتظر ما نخواهند ماند و الزم است هم دولت و هم کارخانجات
تولیدی تمام تالش خود را برای استفاده از فرصت ویژه به کار گیرند .انجمن
تولیدکنندگان فوالد به ویژه کمیته تازه تاسیس توسعه صادرات آن ،سازمان
توسعه تجارت و سیاست هایی مثل انتخاب صادرکننده نمونه نیز می تواند
کمک حال و راهنمایی برای ورود واحدهای تولیدکننده به بخش صادرات و
حفظ و شناسایی بازارهای صادراتی باشد.

ما را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید:
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هشدار 4وزیر دولت به افت 53درصدی
قیمت فوالد
چهار وزیر صنعت خواستار تصمیم ضرب االجلی اقتصادی برای جلوگیری رکود به بحران شدند .در این گزارش هشدار داده شده
است که «فوالد» در مردادماه 94نسبت به دی ماه  92به میزان 53درصد افت قیمت داشته است! همچنین افت شاخص بورس،
افزایش انباشت موجودی تولیدکنندگان فوالدی و کمبود نقدینگی این صنعت مورد اشاره قرار گرفته است.
به گزارش «خبرنگار چیالن» ،در نامه مشترک و هشدارگونه وزرای اقتصاد ،صنعت ،کار
و دفاع  به رئیس جمهور آمده است ضمن به نتیجه رسیدن توافق هستهای و پالس
های مثبت اقتصادی خواستار واکنش سریع و هماهنگ دولت برای خروج از رکود
اقتصادی شده اند« :همانطور که مستحضرید از دی ماه  ۱۳۹۲تاکنون بازار سرمایه
متاثر از تحوالت و متغیرهای کالن بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و
کاالی اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریمها و برخی تصمیمات و سیاستهای
ناهماهنگ دستگاهها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که
از دی ماه سال  ۱۳۹۲تاکنون ظرف مدت  ۱۹ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت
 ۴۲درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش ،بازار کاهشی معادل  ۱۸۰هزار میلیارد
تومان را شاهد است( .ارزش بازار از  ۵۱۱هزار میلیارد تومان در دی ماه  ۱۳۹۲امروز
به عدد  ۳۳۰هزار میلیارد تومان رسیده است) .در ادامه نامه وزرای دولت یازدهم آمده
است« :براساس پیش بینی های بودجه ای شرکتها که در بازار سرمایه موجود است
و واقعیتهای موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت
ضرب االجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد ،بیم آن می
رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن
شاید مدتها وقت الزم الشد».
)1در نامه مشــترک چهار وزیر به رئیس جمهور ،عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور
مورد اشاره قرار گرفته و در جدولی سهم صنایع مهم و اثر گذار را در کاهش حدود ۱۸۰
هزار میلیارد تومانی نشــان می دهد که در گروه فلزات اساسی این جدول ،شاهد  افت
قیمت  ۳۴.۷۶۰میلیارد تومانی هستیم.
از دی ماه  ۱۳۹۲لغایت پایان مردادماه ۱۳۹۴
کاهش ارزش بازار -میلیارد تومان

صنایع

فلزات اساسی (شامل صنعت فوالد ،سرب ،روی ،مس
و الومینیوم)

۳۴.۷۶۰

استخراج کانه های فلزی (شامل سنگ آهن ،سرب و
روی)

۲۲.۳۹۰

سیمان ،اهک و گچ

۵.۵۵۱

خدمات فنی و مهندسی (شامل مپنا و )...

۴.۷۵۶

 )2جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دســته عوامل بین المللی و عوامل داخلی
اشاره نمود ،در حوزه عوامل بین المللی باید به روند کاهشی قیمتهای جهانی کاالهای
پایه ای و نفت اشاره نمود که اعداد جدول زیر بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی
می باشد.
شرح کاال

واحد

دی ماه
۹۲

پایان
سال ۹۳

مردادماه
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میزان کاهش قیمت در
مرداد  ۹۴نسبت به دی
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 )۳افزایش قیمت دالر مبادله ای از  ۲۷۹۹تومان در پایان سال  ۱۳۹۳به  ۲۹۹۶تومان،
هم اکنون افزایشی معادل  ۲۰۰تومان به ازای هر دالر موجب افزایش بهای تمام شده
محصوالت در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکتها ملحوظ نیست و در
آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکتها خواهد آمد.
 )۴باتوجه به نقش بانکها و موسســات اعتباری در هدایت جریانهای نقدی و ایجاد
تحــرک در صنایع توجه به ارقام و اطالعات مالی این گروه اهمیت ویژه ای دارد .مزید
استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از  ۶۷۰۰میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰
میلیارد تومان در سال  ۹۳رسیده است و با توجه به روند عملیات بانکها و الزامات بانک
مرکزی جهت جبران کســری ذخایر تا  ۵سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را
پیش بینی نمی نماید.
 )۵در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکتهای فعال در بازار سرمایه ،می توان
به نبود تقاضای کافی برای محصوالت ،مشکل حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و افزایش
انباشت موجودی صنایع مختلف اشاره نمود.
این وضعیت در صنعت فوالد ،صنعت مس ،مسکن ،سیمان ،کاشی و سرامیک و معدنی
ها به عینه مشهود است .همچنین کنترل قیمت محصوالت تولیدی بعضی از شرکتهای
بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها گردیده است.
 )۶دســتاوردهای هسته ای اگر چه موقعیت بســیار ممتازی برای کشور شده است و
پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشــت لیکن کاهش تقاضا
در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کاالها مشهود است .ضمن اینکه توقع در بازار
ســرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شــرکت های بورسی است و این نکته خود
صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می بایســت برای آن سیاست شفافی اتخاذ و
اعالم گردد.
 )۷برخی از نمادهای معامالتی شــرکت ها هم اکنون در بازار سرمایه بســته است .از
جمله این نهادها ،فوالد مبارکه ،فوالد خوزستان ،پاالیشگاه بندرعباس ،پاالیشگاه الوان،
پاالیشگاه شــیراز ،سنگ آهن چادرملو ،ســنگ آهن گل گهر ،بانک پارسارگاد ،بانک
پارســیان ،بانک سرمایه و بانک ایران زمین اســت که پیش بینی می شود بازگشایی
نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰واحد شــاخص های بورس را
کاهش دهد.
 )۸نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورتهای مالی  ۹۳نسبت به  ۹۲و پیش
بینی شرکتها برای سال  ۹۴نشان می دهد :مالیات ابزاری شرکتها در سال  ۹۳نسبت
به  ۹۲از  ۴۲۵۲میلیارد تومان با  ۳۷درصد کاهش به  ۲۶۸۲میلیارد تومان رسیده است.
تسهیالت مالی در سه ماهه اول  ۹۴نسبت به سال  ۹۲از مبلغ  ۴۰۶۳۳میلیارد تومان با
افزایش  ۱۷درصد به مبلغ  ۴۷۳۶۲میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکتها در
سال  ۱۳۹۲مبلغ  ۶.۶۰۰میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳
به  ۸.۱۰۰میلیارد تومان رســیده است که این افزایش نشان دهنده افزایش نرخ سود
تسهیالت اعطایی در سال  ۱۳۹۳می باشد.
طی آخرین خبرهای رسیده ،طيب نيا ،وزیر اقتصاد به عنوان یکی از امضاکنندگان این
نامه گفت :در پي ارسال اين نامه ،رئيس جمهور دستور رسيدگي به این موضوع صادر
کرده است .طيب نيا تاکید کرد :در حال حاضر مشکل عمده واحدهاي توليدي کمبود
تقاضاست اين درحالي است که تا يک سال پيش مشکل اصلي توليد نبود سرمايه در
گردش بود .وزير اقتصاد گفت :فعال کردن بخش مســکن ،پرداخت بدهيهاي دولت
به سيســتم بانکي و در نهايت بسته سياست پولي براي افزايش منابع قابل وام دهي و
کاهش نرخ سود تسهيالت بانکي محور اصلي سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج
از رکود است.
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خبر داخلی
پیشرفت پروژه
گندلهسازی فوالد
خراسان

مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان
از رایزنــی برای صادرات محصول
فوالد خراسان به بازارهای عراق خبرداد و گفت :اگرچه هزینه
حمل زمینی تا عراق بسیار سنگین و در حدود 120هزار تومان
برای هر تن ارزیابی میشــود ،اما با توجه به اهمیت بازار عراق،
تصمیم گرفتهایم بخشی از هزینه حمل زمینی محصول به عراق
را متقبل شویم. سیدحســین احمدی با بیان اینکه پیشرفت
پروژه ســاخت واحد گندلهسازی این شــرکت از روند خوبی
برخوردار اســت ،اظهار کرد :این پروژه ظرف شش ماه آینده به
بهرهبرداری خواهد رسید .این پروژه با توجه به نیاز به تکمیل
زنجیره تولید فوالد در استان خراسان رضوی و به عنوان یکی
از حلقههای مهم اتصال زنجیره تولید مجتمع فوالد خراسان به
معدن سنگ آهن ،در حال پیگیری است و پیشرفت آن مطابق
برنامه در سطح مناســبی است و ظرف شش ماه آینده شاهد
بهرهبرداری از این پروژه صنعتی مهم استان خواهیم بود.

افزایش ظرفیت
تولید گندله و
کنسانتره

سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران با انتشــار
گزارشی پیش بینی کرد :ظرفیت
تولید گندله در نیمه دوم سال جاری  2.5میلیون تن و در سال
آینــده  15.6میلیون تن افزایش می یابد .ظرفیت فعلی تولید
گندله  22.1میلیون تن است که با احتساب پیش بینی های
نیمه دوم امسال و کل سال آینده در مجموع به  40.2میلیون
تن در پایان سال  95خواهد رسید.

تولید  3.7میلیون تن
آهن اسفنجی در
فوالد مبارکه

محورهای این همایش ،بررسی سیاست های دولتی در حوزه
سنگ آهن ،رونمایی از شاخص قیمت سنگآهن ایران در متال
بولتن و رفتار کشورهای خارجی در حوزه سنگ آهن از دیگر
موضوعات این نشست بود.

مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکه
بـا اعالم این خبر که سـه میلیون
خام فروشی سنگ
و  788هزارتن آهن اسـفنجی در شـرکت فوالد مبارکه تولید
شـده اسـت ،گفـت :این میـزان آهـن اسـفنجی در واحدهای
آهن تا سال ۹۶
احیا مسـتقیم و سـبا نیمه امسـال تولید شـده که سـه درصد
متوقف می شود
بیشـتر از مدت مشـابه پارسـال اسـت .سـبحانی تولید شـش
معاون وزیر صنعت از برنامه ریزی
ماهـه تختـال را سـه میلیـون و  106هزارتـن اعالم کـرد .وی
برای توقف خام فروشی سنگ
گفـت :همچنیـن در ایـن مـدت دومیلیـون و  919هـزار تـن
محصـوالت گـرم  689،هـزار تن محصوالت سـرد و  178هزار آهن تا انتهای سال  ۹۵خبر داد و گفت :در رابطه با برخی حوزه
تـن محصـوالت پوشـش دار در شـرکت فـوالد مبارکـه تولید های معدنی و از جمله سنگ آهن تمام تالش دولت این است
که از خام فروشی جلوگیری شود که به این ترتیب هدف ما این
شـده است.
مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکه افـزود :بادسـتیابی به تولید است که از فروش سنگ آهن به بازارهای صادراتی جلوگیری
 844هزارتـن محصـوالت کیفـی فـوالد درنیمـه امسـال 22 ،کرده و واحدهای تولید کنسانتره و گندله به بهره برداری رسد.
درصـد از برنامـه فراتـر رفتیـم و پنـج درصـد تولیـد بیشـتراز بر همین اساس ،وزارت صنعت تالش دارد تا منابع مالی الزم
برای پروژه ها را تامین کرده و با شیوههای حمایتی بتواند
مـدت مشـابه پارسـال بود.
خام فروشی را متوقف کند که در این راستا برداشتن عوارض
صادراتی کنسانتره موجب شد تا یک پله از خام فروشی فاصله
رئیس انجمن سنگ آهن گرفته و به سمت تولید با ارزش افزوده باالتر پیش رویم.

در گفتگو با چیالن:

رونمایی از شاخص
قیمت سنگ آهن

بـه گـزارش خبرنـگار چیلان،
نشسـت خبـری انجمـن سـنگ
آهـن ایـران با حضور هیئت مدیره انجمن سـنگ آهن ایران و
اصحاب رسـانه برگزار شـد .در این نشسـت قدیر قیافه رئیس
انجمـن سـنگ آهـن ایـران گزارشـی از عملکـرد ایـن انجمن
در سـال جـاری ارائـه داد .وی همچنیـن رفـع حقـوق دولتی
و عـوارض کنسـانتره و همینطـور تصحیـح بخشـنامه جرائـم
افزایـش تولید معادن را موضوعاتی دانسـت کـه تمرکز خود را
بـر روی آنها گذاشـته اسـت.
برگزاری سومین همایش سنگآهن ایران در آذر  ۹۴و

اخبار انجمن
بررسی فرآیند انتخاب صادر کننده نمونه در کمیته
توسعه صادرات انجمن

با توجه به ابهامات برخی از شرکت های عضو در خصوص شاخصها و معیارهای انتخاب
صادر کننده نمونه ملی ،فرآیند این انتخاب با حضور معاون مدیر کل دفتر امور بنگاه های
سازمان توسعه تجارت و اعضای کمیته توسعه صادرات انجمن در جلسه اخیر این کمیته
مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .در جلسه مذکور ابتدا نماینده سازمان توسعه تجارت
توضیحاتی پیرامون معیارها و امتیازات ارزیابی صادرکننده نمونه ملی و استانی ارائه داد
و ســپس اعضای کمیته به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که بســیاری از آنها با نظر
مثبت مسئول دولتی حاضر در جلسه همراه شد از جمله کاهش امتیاز ارزش صادراتی و
اختصاص امتیاز به حجم صادرات .در پایان جلسه نیز مقرر شد پیشنهادات کمیته برای
اصالح امتیازات فرم ارزیابی صادر کننده نمونه ملی در حوزه فوالد و حذف یا اضافه نمودن
معیارهایی در این خصوص از طریق انجمن به سازمان توسعه تجارت ارسال شود تا پس از
طی مراحل قانونی در فرآیند سال آینده اعمال گردد.

استخراج  7میلیون
تن سنگآهن از
معدن چادرملو

به گزارش چیالن ،در نیمه اول
سالجاری یکمیلیون و 300
هزار تن گندله در مجتمع فوالد
چادرملو تولید و به واحدهای فوالدی کشور تحویل شده است.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ساالنه  10 /5میلیون تن
کنسانتره و  1 /5میلیون تن سنگآهن دانهبندی در مجتمع
معدنی و  3 /4میلیون تن گندله در مجتمع فوالد چادرملو
تولید میکند.

انجمن همچنان پیگیر مسائل مالیاتی اعضا است

با توجه به اینکه پیگیری مسائل بانکی و مالیاتی شرکت های عضو در اولویت دستور
کار سال جاری انجمن قرار گرفته است ،اقدامات متعددی در این خصوص انجام شده
یا در حال انجام می باشد.
در خصوص مســائل مالیاتی در تازه ترین اقدامات  ،ضمن ارسال نامه ای به معاون
وزیر اقتصاد و برشــمردن مهم ترین مسائل مالیاتی تولیدکنندگان فوالد ،از ایشان
درخواســت شده تا در نشســتی با حضور شــرکت های عضو انجمن ،مقررات و
دستورالعمل های مالیاتی شــفاف سازی گردد و دغدغه های اعضای انجمن مورد
توجه قرار گیرد که البته علی رغم پیگیری های مکرر هنوز پاسخی از ایشان دریافت
نشده است .همچنین انجمن طی حضور در جلسات هم اندیشی تشکل های فوالدی
و طرح موضوع در حال پیگیری مسائل مالیاتی از طریق اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ایران می باشد .ضمن اینکه در جلسات با کمیسیون های مجلس شورای
اسالمی و کمیســیون اقتصاد هیئت دولت نیز موضوع مطرح و مورد پیگیری قرار
گرفته است.

آغاز فعالیت مجتمع
فوالد آذرحدید
بناب با همکاری
بانک صنعت و معدن

فرمانـدار بنـاب در جلسـه سـتاد
پیگیری سـند تدبیر و توسـعه شهرسـتان بناب اظهار داشـت:
به زودی با سـرمایهگذاری  400میلیـارد ریالی بانک صنعت و
معدن و آورده سـرمایهگذار ،مجتمع فـوالد آذرحدید بناب که
در بخـش ذوب و نـورد فعالیت خواهد کـرد ،فعالیت خود را در
این شهرسـتان آغـاز کرده و حـدود  500نفـر در این مجتمع
فـوالد جذب کار میشـوند.

بـه گـزارش بولتـن اخبار فـوالد،
اردشیرسـعد محمدی مدیرعامل
ذوب آهـن اصقهـان به گسـترش
صمـت گفـت :مشـکالتی کـه درحـال حاضـر در ذوبآهـن
وجـود دارد بـه خاطـر روش فعالیـت ایـن کارخانه اسـت زیرا
ذوبآهـن اصفهـان تنها تولیدکننده فوالد بـه روش کوره بلند
اسـت و بقیه فوالدسـازیها به روش احیای مسـتقیم فعالیت
میکننـد .تفـاوت این دو روش این اسـت کـه در روش احیای
مسـتقیم از گاز بـرای احیـا اسـتفاده میکننـد و ذوبآهـن از
کک و زغالسـنگ.
مـا کک و زغالسـنگ را بـه قیمـت گرانتـری از بازارهـای
جهانـی خریـداری میکنیـم و قیمـت کک و زغالسـنگ ۴۰
سـنت اسـت در صورتـی که گاز در کشـور ما یارانـه دارد و هر
مترمکعـب آن  ۴سـنت محاسـبه میشـود و فقـط در قیمت
تمام شـده سـوخت که یکی از فاکتورهای مهم و اساسـی در
قیمـت تمامشـده فوالد اسـت این همـه اختالف وجـود دارد.

دعوت از اعضاء انجمن برای حضور در مجمع
عمومی فوق العاده
نظر به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده انجمن در آبان ماه سال جاری ،انجمن
ضمن انتشــار آگهی دعوت به مجمع مذکور از مدیران عامل شرکتهای عضو یا
نمایندگان قانونی آنها دعوت کرد در این مجمع که برای اصالح اساسنامه انجمن
برگزار می گردد ،حضور بهم رسانند.
مجمع عمومی فوق العاده انجمن  6آبان ماه امسال در هتل پارسیان اوین تهران
برگزار می شــود و دستور کار آن نیز بررســی و تصویب اصالحات پیشنهادی
هیئت مدیره در اساســنامه انجمن می باشد .اصالحاتی که به گفته دبیر انجمن
تولیدکنندگان فوالد شامل مواد حقوقی و ساختاری اساسنامه است و تغییر فرآیند
انتخاب هیئت مدیره انجمن از مهم ترین آنها به شمار می رود.
شایان ذکر است در پیشنهاد اصالحات اساسنامه انجمن ،اعضای هیئت مدیره از
بین رســته های 5.گانه انتخاب می شوند و تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره از
 5نفر کنونی به  7نفر افزایش می یابد.

عکس نوشت

حضور چیالن در غرفه ی هلدینگ میدکو با مدیران این شرکت در نمایشگاه ماینکس2015

مشکالتی از ناحیه
روش تولید در
ذوب آهن اصفهان

مراسم تودیع و معارفه
مدیران عامل سابق و جدید
شرکت ملی فوالد

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 بازار
اروپا

به گزارش چیالن به نقل
از مجله متــال بولتن ،به
دلیل فعالیت های تجاری
محــدود در منطقه ،قیمت میلگــرد در اتحادیه اروپا
کاهش یافت .در جنــوب اروپا علیرغم افزایش جزئی
در فعالیت های بازار پس از اتمام تعطیالت تابستانی
تقاضای میلگرد هنوز ضعیف باقی مانده است.قیمت
میلگرد در اروپای جنوبی با  6دالر کاهش نســبت به
هفته گذشــته به  451الی  456دالر در هر تن رسید.
در شمال اروپا ،خریداران هنوز منتظر هستند تا ببینند
در پی کاهش قیمت قراضه قیمت میلگرد تا چه اندازه
کاهش خواهد یافت .به گفته یکی از منابع ،معامالت
قراضه طی یک هفته انجام می شود و انتظار می رود
قیمت قراضه حدود  11دالر در هر تن کاهش یابد.
قیمت میلگرد در شــمال اروپا به  462تا  467دالر در
هر تن رسید که نسبت به هفته پیش از آن که 479تا
 501دالر در هر تن بود،کاهش یافته است.

بازارهای
قراضه در
رکود

خبرها حاکی از آن است
که بازارهــای قراضه در
سطح جهان روند نزولی
شــدیدی دارند .اخیرا در شــرق آســیا ،کره و تایوان
تعطیالت تمام شده ولی چین وارد تعطیالت هفته اول
اکتبر شده از این رو بازار شرق آسیا فعالیتی ندارد.
به گــزارش بولتن اخبار فــوالد ،در ماه جاری قیمت
قراضــه در امریکا  30تــا  40دالر هر تن پایین آمده
و بازار قراضه شــرق آسیا نیز ضعیف میماند .چرا که
بزرگترین کشور صادرکننده قراضه یعنی امریکا در بازار
داخلی و صادرات با روند نزولی مواجه است و انتظار می
ورد در آینده نزدیک نیز این روند ادامه داشته باشد.

مشکالت
فوالدی استرالیا

بــه گــزارش بولتــن
اخبــار فوالد بــه نقل از
اکونومیســت ،موجی از
صادرات فوالد از ســوی
چین با قیمت پایین ،اقتصاد منطقه را تهدید می کند.
اشتهای سیری ناپذیر چین برای فوالد ،به تداوم رشد
استرالیا در یک دهه گذشته کمک کرده است اما با روند
رو به کاهش ســرمایه گذاری چین ،سال های پررونق
نیز سپری شدند .این مسأله برای استرالیا یک مشکل
جدی محسوب می شود .استرالیا بزرگترین صادرکننده
سنگ آهن در جهان است و فعاالن بخش معدن این
کشور پیش بینی کرده بودند که چین می تواند رشد
فوق ســریع این بخش را حفظ کند .اما درحال حاضر
قیمت ســنگ آهن نزدیک به دو سوم کمتر از قیمت
دو سال قبل است .تقاضا برای فوالد در هند و جنوب
شرق آسیا در حال افزایش یافتن است ،اما نمی تواند
جایگزین کمبود چین شــود .کاهش ارزش صادرات
استرالیا بر رشد این کشور تأثیر گذاشته است .شرکت
های حفاری و استخراج معدن ،هزینه ها را کاهش داده
و پروژه ها را لغو کرده اند ،اما تأثیر احتمالی بر اقتصاد
می تواند حتی بدتر از این باشــد( .بجز ســنگ آهن)
صادرات زغال سنگ اســترالیا به چین نیز با کاهش
مواجه شده است که این مسأله ناشی از رکود صنعتی
چین و حرکت به سمت انرژی پاک است.

افزایش تولید
فوالد امریکا

تولید فوالد خام در امریکا
پایان سپتامبر یک میلیون
و  735هزار شــورت تن
ثبت شد و نرخ بهره وری
کارخانه ها  72.6درصد بوده اســت .به گزارش بولتن
اخبار فوالد به نقل از ایفنا  ،از ابتدای سال جاری میالدی
تاکنون نیز در مجموع  66میلیون و  92هزار شورت تن
فوالد خام در این کشــور تولید شده است که  8درصد
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشت .نرخ بهره
روی کارخانه ها نیز  72.5درصد می باشد.

بی رونقی بازار
میلگردچین

بـازار میلگـرد رو بـه
وخامت اسـت و قیمتها
در بازار نقـدی روندی رو
بـه پاییـن دارنـد و قبـل
از آغـاز تعطیلات هفتـه اول اکتبـر در چیـن قیمت
قـرارداد میلگـرد در بـورس فیوچرز شـانگهای رکورد
نزولـی جدیـدی را ثبـت کـرد.
بـه گـزارش بولتـن اخبـار فـوالد به نقـل از ایفنـا ،در
8ماه نخسـت سـال صادرات فوالد چیـن  26.5درصد
رشـد داشـته تا کاهش مصرف داخلـی را جبران کند.
در نیمـه دوم سـال نیـز صـادرات فوالد این کشـور تا
حدودی نزولی اسـت چون تقاضا نیسـت از طرفی در
بازارهـای جهانـی نیـز قیمـت ها پاییـن تـر از هزینه
تولید هستند.

گزارشی از
بازار بیلت
جنوب شرق
آسیا

قبـل از آغـاز تعطیلات
اکتبـر در چیـن عرضـه کننـدگان بیلـت قیمـت را
پایینتـر آوردنـد تـا فـروش بـاال بـرود.
ولـی خریـداران در جنـوب شـرق آسـیا در انتظـار
ماندهانـد چـون معتقدند بـا توجه به افـت  11دالری
قیمـت بیلـت در بـازار داخلـی چیـن قیمـت هـای
صادراتـی آن نیـز تا اواسـط اکتبـر ارزان تر می شـود.
بیلـت چیـن در بازار صـادرات هفته گذشـته  5تا 10
دالر افـت داشـته به  250دالر هر تن فوب رسـید .در
تایـوان بـا رشـد تقاضای میلگـرد بیلت هم خواسـتار
پیـدا کرد.
بیلـت چیـن  265دالر هر تن سـی اف آر معادل 250
دالر هر تن فوب اسـت .دو هفته گذشـته بیلت چین
تـا  8دالر ارزان تـر شـده و در خـاور میانـه  290دالر
هـر تـن سـی اف آر معـادل  265دالر هـر تـن فـوب
شنیده شـده است.

سرخطخبرهایاقتصادی
داخلی
 ایرنا  :بخشنامه نحوه بخشودگی مالیاتی ابالغ شد
 ایسنا  :دستور رئیسجمهور برای حمایت از واحدهای صنعتی
 نعمتزاده  :نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم کاهش یابد
 فایننشال تریبون :صادرات نفت ایران  ۱۵درصد افزایش یافته است.
 مهـر  :توسـط رئیسجمهـور؛ الیحه اصلاح قانـون مبارزه بـا قاچـاق کاال تقدیم
مجلس شـد
 رئیـس اتاق ایـران :هلنـد سـختگیرانهترین تحریمها را بـر علیه ایـران اعمال
کر د
 ایبنا  :تدوین نقشه راه همکاریهای اقتصادی ایران و اتریش
 ایلنا  :دامپینگ تولیدکنندگان سیمان در بازارهای خارجی
 مجمع جهانی اقتصاد  :صعود  ۹پلهای ایران در شاخص رقابتپذیری اقتصاد
 مهر  :رویکرد دولت ارز تک نرخی است
 ایبنـا  :ارسـال اطالعـات بدهیهـا و مطالبـات دسـتگاههای اجرایـی بـه وزارت
اقتصاد
 ایسنا :آغاز شمارش معکوس ازسرگیری سوآپ نفت ایران
 معـاون وزیـر جهادکشـاورزی :ایـران بـرای ورود دانـش فنـی و تکنولـوژی
کشـاورزی از آلمـان آمادگـی دارد
 معـاون رییس سـازمان صنایـع کوچک و شـهرک هـای صنعتی  :بـازار
کشـورهایمنطقـهفرصتـیمناسـببـرایتقویـتصـادراتواحدهایتولیدیاسـت
خارجی
 میلدلیسـت آی  :عربسـتان تـا  ۱۰سـال آینده بـه دلیل معضـل جهانی قیمت
نفـت با مشـکل جـدی اقتصـادی روبرو می شـود.
 رویتـرز  :دومیـن اجلاس اقتصاد اسلامی بـا حضور  ۲هـزار فعال اقتصـادی در
«دبـی» آغـاز بـه کار کرد.
 بلومبـرگ :صـدر اعظم آلمـان اعالم کرد :رسـوایی شـرکت «فولکـس واگن» در
اسـتفاده از نـرم افزاری برای پنهـان کردن میزان آالیندگـی خودروهای خود نمی
توانـد به اعتبار صنعـت آلمان خدشـه ای وارد کند.
 نیوز نو  :نرخ تورم منطقه یورو در ماه گذشته میالدی منفی گزارش شد.
 بلومبـرگ  :تعـداد دکلهـای فعال نفتی آمریـکا برای چندمین هفتـه پی در پی
کاهش مـی یابد.
 نیـوز نو  :با نمایان شـدن حباب بـزرگ اقتصادی بر سـر جهان ،اقتصاد اسـترالیا
بـا معضل جـدی تری مواجه می شـود.
 یاهو نیوز  :قیمت مسکن در آمریکا  ۴.۷درصد افزایش یافته است.
 نیـوز نو  :شـاخص تولیـدات کارخانه ای انگلیس در ماه گذشـته میالدی نسـبت
بـه مـاه قبـل از آن با کاهش روبرو شـد.
 گالـف نیـوز :مقامـات قطری پیشـنهاد افزایش نـرخ بهـره بانکی تا سـقف ۱.۲۵
درصـد را دادنـد کـه در سـال جاری میلادی به عنـوان باالترین میزان محسـوب
می شـود.

قيمتهايجهاني

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی
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335-355
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325-335
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شمش
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327
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300
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115-165
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335-345

335-345

ورق گرم

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

335 - 345

335 - 345

335-345

335-345

335-345

335-345

300-320

300-320

300-320

300-320

ورق سرد

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

410 - 430

410 - 430

400-420

400-420
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470 - 490
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385-395
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375-385
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340-350

میلگرد

صادراتی FOB -دریای سیاه

370 - 380

370 - 380

365-375

365-375

365-375

365-375
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میلگرد
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287-293
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270-277
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-
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435-455

435-455

435-455
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425-435

425-435

مفتول
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375-385
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340-345
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قیمتهایداخلی

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
میلگرد ساده

سایز

هفته اول مهر

هفته دوم مهر

سایز

هفته اول مهر

هفته دوم مهر

سایز

هفته اول مهر

هفته دوم مهر

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

21,000
20,200
19,800
19,800
19,800
19,800
19,800
21,000
19,700
19,700
20,200

21,000
20,200
19,800
19,700
19,700
19,700
19,700
21,000
19,700
19,700
20,200

6.5
8
10
12
14

16,100
16,300
14,050
18,800
18,600

15,650
16,300
14,050
18,800
18,600

3
4
5
6
8
10
12
15

14,600
14,700
14,600
14,600
15,200
15,200
15,200
20,200

14,600
14,700
14,600
14,600
15,200
15,200
15,100
20,200

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته اول مهر

هفته دوم مهر

2

15,866

15,666

3

17,083

16,583

4

17,333

17,016

5

16,900

16,450

6

16,650

16,600

8

16,800

16,400

10

16,525

16,275

12

16,550

16,275

15

17,675

17,300

20

16,900

16,775

25

16,500

16,350

سایز

هفته اول مهر

هفته دوم مهر

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

14,150
13,500
13,500
14,150
14,050
13,750
14,050
14,050
13,700
14,050
13,800
14,100

13,950
13,300
13,300
13,650
13,650
13,650
13,650
13,650
13,650
13,650
13,700
13,900

ناودانی
سایز

هفته اول مهر

هفته دوم مهر

6
8
10
12
14
16
18
20
22

15,200
15,100
14,500
14,500
21,000
15,800
24,800
24,800
24,800

15,200
15,100
14,500
14,600
21,000
15,800
24,800
24,800
24,800

تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
30000

25000

20000

ریال/کیلوگرم

روند تغییــرات هفتگی قیمت
محصوالت فوالدی در بازار تهران

15000

10000

5000

ناودانی

بورس کاال

نام کاال

تولید کننده

حجم معامله (تن)

نبشی

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

نام کاال

تولید کننده

ورق سیاه

ورق روغنی

حجم معامله (تن)

تاریخ معامله

تاریخ تحویل

تاریخ معامله

تاریخ تحویل

ورق گالوانیزه G

7,563

1394/07/06

1394/09/30

ورق قلع اندود

1,186

1394/07/06

1394/09/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

400

1394/06/23

1394/09/22

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

550

1394/06/23

1394/09/22

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

12,342

1394/07/13

1394/08/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

28,842

1394/06/23

1394/07/30

فوالد مبارکه اصفهان

11,954

1394/07/13

1394/08/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

31,457

1394/06/23

1394/07/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

1,510

1394/07/13

1394/09/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

6,840

1394/06/23

1394/08/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

751

1394/07/13

1394/09/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

1,917

1394/06/23

1394/08/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

3,000

1394/06/21

1394/06/24

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

9,527

1394/06/30

1394/08/30

ذوب آهن اصفهان

شمش بلوم (5SP)130*130

110

1394/06/22

1394/06/25

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

7,391

1394/06/30

1394/08/30

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن 12

1394/06/28

1394/09/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

1,117

1394/06/30

1394/09/29

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن 14و16

50,000

1394/10/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

5,776

1394/06/30

1394/09/29

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

76,000

1394/06/29

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

1,260

1394/06/30

1394/09/29

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد  12تا A3-22

220

1394/06/31

1394/08/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

900

1394/07/06

1394/09/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد 12تاA3-32

3,700

1394/07/08

1394/08/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

800

1394/07/06

1394/09/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

142

1394/07/08

1394/07/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

9,327

1394/07/06

1394/08/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد12وA3-14

884

1394/07/08

1394/08/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

49,652

1394/07/06

1394/08/30

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

16,100

1394/06/25

1394/07/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

16,369

1394/07/06

1394/09/30

مجتمع فوالد خراسان

سبد میلگرد 28تاA3-14

110

1394/06/23

1394/06/28

