منتخب
خبرهای بازار فوالد
ایران و جهان

قیمتهای
داخلی و خارجی
محصوالتفوالدی

1

شماره 83نیمه دوم مهرماه1394

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

فهرست

سخن اول1.......................................................................................................
اخبار داخلی2..................................................................................................
اخبار انجمن2..................................................................................................
باشگاهمخاطبان 2.........................................................................................
اخبار خارجی3................................................................................................
سرتیترخبرها3...............................................................................................
قیمت داخلی4................................................................................................
بورس کاال4......................................................................................................

آیا تولیدکنندگان فوالد می توانند به بسته های ضدرکودی دولت امیدوار باشند؟

کلید دوم دولت برای قفل سنگین رکود

سخن اول
تالش برای همدلی و درک بیشتر
در زنجیره فوالد
  حمیدرضا طاهریزاده

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
انجمن تولیدکنندگان فوالد در سال های سخت و دشوار اخیر و حتی در سال
جاری که تولیدکنندگان فوالد با مشکالت «رکود سنگین بازار» دست و پنجه
نرم می کنند ،ســعی کرده در حد توان خود مرهمی بر درد تولیدکنندگان
باشد و به راه حل هایی برای تسهیل و حل بخشی از مشکالت تولید فوالد
در کشور بپردازد.
بنده به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره که دو دوره است افتخار خدمت
به اعضای محترم انجمن را داشته ام ،به نظرم در این دوره با توجه به ترکیب
هیئت مدیره و اعضای جدیدی که وارد انجمن شده اند ،به انسجام تشکلی
بهتری نســبت به دوره قبل و دوره های قبل تر دست یافته ایم و اگرچه در
سال های اخیر ،سختی زیادی در صنعت فوالد کشور به تولیدکنندگان فوالد
تحمیل شد و کار ما هم در انجمن سنگین تر شد ولی فقط به خاطر اینکه
اعضای محترم انجمن همیشه منصفانه برخورد می کردند و شرایط را درک
می کردند ،دچار بن بست نشدیم.
االن تعداد اعضای انجمن از  30شرکت به  130شرکت افزایش یافته و تنوع
اعضا هم بیشتر شده و به تبع آن انتظارت هم بیشتر شده است ولی با همه
وجود و با اینکه کار تشکلی سختی خاص خود را دارد ،بنا به تایید نماینده
اتــاق بازرگانی هم اکنون یکی از انجمن های فعال و موفق کشــور ،انجمن
تولیدکنندگان فوالد است که توانسته به در دفاع از منافع صنف خود بپردازد.
باالخره همه تولیدکنندگان با مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند که در
شــرایط رکود این مشکالت قطعا بیشتر هم شده است ولی همه واقفند که
نبایســتی از انجمن انتظار داشته باشیم که معجزه کند .در عین حال فعال
بودن و اثرگذاری انجمن و پرداختن به مطالبات اعضاء با نگاهی واقع بینانه به
قوت خود باقی است و به نظرم االن وقت آن رسیده است که مدیران جوان و
خوش فکری که در صنعت فوالد داریم در کنار بزرگترهای فوالد در انجمن
فعال شوند تا بتوانند با ایده های نو و وقت بیشتر به مطالبات اعضاء بپردازند.
یکی از موضوعاتی که در شــرایط فعلی و با اذعان به فشــار همه جانبه به
«صنعت فوالد کشور» الزم است مورد توجه قرار گیرد ،همدلی و درک بیشتر
تولیدکنندگان و تامین کنندگان بخش دولتی و خصوصی نسبت به یکدیگر
است .باالخره در شرایط سخت بازار« ،بخش خصوصی فوالد» بیشتر تحت
فشــار قرار دارد و باید تمهیداتی توسط شرکت های بزرگ برای حمایت از
آنها اندیشیده شود ،خصوصاً در بحث هایی همانند تامین مواد اولیه با قیمت
مناسب یا هماهنگی بیشتر در بازار فروش ،این تعامل بیشتر مورد انتظار است.
این انتظار توســط بخش خصوصی فوالد از انجمن وجود دارد که حمایت
بیشتری از آنها برای تامین مواد اولیه شود و با عطف به اینکه بخش خصوصی
فوالد هنوز نوپاســت ،الزم است از آنها در تندباد نوسان و رکود بازار حمایت
شــود نه اینکه با ابزارهای مختلف تحت فشار شدید خارجی و داخلی قرار
گیرند.

رکود .کلید واژه ای که صنعت و بازار و تولید و دولت را بیش از دو سال است که درگیر خود
کرده است .پدیده ای که میراث سیاستهای ناصحیح اقتصادی سالیان گذشته و تا حدودی
هم تحریم ها ارزیابی می شود .رکودی که دولت یازدهم در همان سال اول فعالیتش به مقابله
با آن برخاست و تیم اقتصادی دولت بسته ای را تحت عنوان الیحه رفع موانع تولید رقابتپذیر
و با هدف خروج غیر تورمی از رکود تدوین کرد که پس از تصویب مجلس ،قانون شد و آیین
نامه های اجرایی آن هم در حال تدوین و ابالغ است .اما آن طور که از رنگ رخساره بازار و
صنعت برمی آید ،انگار این قانون نتوانســته سایه سنگین رکود را از سر تولید بردارد و حاال
دولت با کلید دوم به میدان آمده است و این بار به قول رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور با هدف تحریک هدفمند تقاضا!

بسته خاص برای یک دوره خاص

حدود دو هفته پس از انتشار نامه  4وزیر خطاب به رئیس جمهور ،دکتر روحانی با حضور در
صدا و سیما خبر از بسته جدید ضد رکودی دولت داد و با اعالم دو دلیل کاهش رشد اقتصادی
از بسته  30بندی سیاست های جدید و  4اقدام بانکی دولت و آماده باش مردم برای جهش
اقتصادی خبر داد .براســاس اعالم رئیس جمهوری این بسته جدید که شامل سیاست های
کوتاه مدت است ،در  30بند تدوین شده که براساس آن قرار است دست بانک ها برای ارائه
تسهیالت بازتر و تسهیالت ارزان تر پرداخت شود ضمن اینکه نرخ سود بانکی نیز متناسب با
نرخ تورم کاهش می یابد.
اما چند روز پس از اعالم این خبر توسط رئیس جمهور  ،مردان اقتصادی دولت در نشست
خبری مشترکشــان از محتویات این بسته سخن گفتند .محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی و سخنگوی دولت در این نشست گفت :این سیاستها طی شش ماه
از آغاز برجام تا رفع تحریم اجرا میشود چرا که این دوره ،دورهای خاص است که انتظارات
پساتحریم را ایجاد می کند در حالی که در شرایط تحریم قرار داریم و بنابراین نیازمند اتخاذ
چنین سیاســتهایی هستیم .وی افزود :آنچه تحت مبانی نظری و چارچوب نظری در این
سیاست وجود دارد ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که با تجهیز منابع به دنبال افزایش
تولید داخل و رشد صادرات به خارج از کشور خواهیم بود که البته این امر نیاز به ظرفیتهای
قانونی دارد ،بنابراین از قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم توسعه استفاده خواهیم کرد.

مهمترین سیاست های پولی و مالی اعالم شده در این بسته:








تجهیز منابع برای سرمایهگذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا معادل ریالی10
میلیارد دالر (به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداقل هفت میلیارد دالر
از محل منابعی که آزاد میشود و همچنین استفاده دومیلیارد دالر از منابع صندوق
توســعه ملی برای مهار آبهای مرزی و  500میلیون دالر برای آبرسانی روستاها در
اختیار قرار میگیرد)
پرداخت  30هزار میلیارد تومان تا پایان ســال  94به پیمانکاران  طرح های عمرانی
دولت که  7500میلیارد تومان آن تا  15آبان پرداخت می شود.
پرداخت  800میلیارد تومان یارانه تولید در جهت مابهالتفاوت نرخ سود تسهیالت به
طور مستقل به هر یک از بخشهای صنعت ،کشاورزی ،مسکن و صادرات هر یک به
میزان  200میلیارد تومان
انتشار 6000میلیارد تومان صکوک در سال جاری(بر اساس اعالم وزیر امور اقتصادی
و دارایی یکهزار میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه میشــود و 5000میلیارد تومان
صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران میشود .این طلبکاران برای تادیه بدهی ،به
سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل میدهند و بانکها هم این اوراق را نزد
بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن ،بخشی از ذخیره قانونی را تادیه میکنند).

 پرداخت  5000میلیارد تومان اوراق مشارکت و  5000میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه
با هدف ساماندهی بدهی دولت
 کاهش نرخ ثابت ســپرده قانونی از  13درصد فعلی به  10درصد به شــرط تبعیت و
قانونمندی بانکها که به گفته رئیس کل بانک مرکزی آغاز اجرای این سیاست منجر
به افزایش نقدینگی از محل سپرده قانونی به نظام بانکی میشود و بخشی از سپرده
قانونی آزاد شده و به تجهیز منابع بانکها کمک میکند و این امر نیز در کاهش نرخ
سود بانکی موثر است.
 کاهش نرخ سود تسهیالت بین بانکی از  29به  26درصد  با هدف فراهم آوردن شرایط
تعدیل نرخ سود سپردههای بانکی
 ارائه کارتهای اعتباری حداکثر به میزان ده میلیون تومان برای تسهیل خرید کاالهای
مصرفی بادوام که نرخ سود آن برای صاحب کارت  12درصد است که بانک مرکزی با
نرخ  10درصد در اختیار بانکها قرار میدهد.
 پرداخــت وام خودرو به میزان  80درصد قیمت خودرو تا ســقف  25میلیون تومان
با بازپرداخت هفتســاله از طریق عقد خرید دین که اســناد ناشی از فروش توسط
خودروسازان در بانک مربوطه با نرخ 16درصد خریداری شده و بانک مرکزی نیز با نرخ
14درصد تنزیل میکند.
 تخصیص تسهیالت ارزان قیمت برای اصالح بافتهای فرسوده با توجه به مصوبه هیأت
وزیران مبنی بر پرداخت تسهیالت با نرخ سود  10درصد در این مناطق و طرحهای
منتخب در زمینه صرفهجویی انرژی
 تامین مالی تولیدکنندگان با نرخ  16درصد از طریق تنزیل اسناد فروش مدت دار که
بر اساس توضیحات تیم اقتصادی دولت برای تامین مالی تولیدکننده و تامین اعتباری
خریدار در نظر گرفته شده و بر این اساس اسناد ناشی از فروش مدتدار شرکتهای
تولیدی در بانک مربوطه تنظیم و منافع مورد نیاز توسط بانک مرکزی تامین میشود
تا کاالیی که به دلیل نبود تقاضا و نقدینگی در انبار مانده به سرعت به فروش برسد.
بر همین اســاس بانک مرکزی با نرخ  14درصد منابع را در اختیار بانکها قرار داده
و بانکهــا نیز با نرخ  16درصد همین منابع را در اختیار شــرکتهای تولیدی قرار
میدهند .رئیس کل بانک مرکزی  نیز در این خصوص اعالم کرده که فهرســتی از
شرکتهایی که با انباشت کاال مواجه هستند از وزارت صنعت ،معدن و تجارت دریافت
شده و با این مدل و روش جدید برای آنان اقدام خواهد شد.
به نظر می رسد راهکارهای دولت در این بسته عالوه بر هدف اصلی یعنی تحریک تقاضا در
بخش های پیشران اقتصاد ،بیشتر با هدف شکستن انتظارات رکودی جامعه و جهت تلطیف
فضای کسب و کار تا بازگشایی منابع بلوکه شده ایران و برداشته شدن تحریم ها تدوین شده
و سیاست های پولی این بسته در بلند مدت تعدیل خواهد شد.
همچنین برای توفیق چنین بسته ای نیازمند نظارت دقیق و شدید بانک مرکزی هستیم
چرا که مطابق با آنچه که پیش از این در شبکه بانکی اتفاق افتاده است سیاست های پولی
انبساطی پس از مدتی با بی انضباطی بانک ها و وام گیرندگان امکان دارد به حاشیه رانده شود.
علاوه بـر ایـن ابهاماتـی در خصـوص تامیـن منابـع اجـرای برخـی سیاسـت های فـوق از
جملـه تخصیـص  75درصـد بودجه عمرانی سـال  94در  5ماه پیـش رو یا نحوه تخصیص
اعتبـارات مربـوط بـه یارانه تولیـد و یا میزان تاثیـر بازپرداخـت  16هزار میلیـارد تومانی از
مجمـوع  160هـزار میلیـارد تومـان بدهـی دولـت وجـود دارد کـه بـه نظر می رسـد برای
روشـن شـدن آن هـا باید منتظـر خبرها و اقدامات تکمیلـی در این حوزه باشـیم .اما به هر
حـال کلیـد دوم دولـت حتـی اگر چاره کاملـی برای قفل رکود نباشـد ،آغازی جدی اسـت
برای بازکـردن این قفـل آهنین!

موضوع جدید "دیدگاه" نشریه چیالن

«کاهش بهای تمام شده تولید فوالد در ایران»

موضــوع پرونده شــماره آبانماه چیــان "چگونگــی کاهش بهای تمام شــده تولیــد محصوالت فوالدی" اســت  .
شــما می توانیــد دیدگاه و نقــد و نظر خــود را در رابطه با این موضــوع  برای انتشــار در چیالن ارســال بفرمایید.
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خبر داخلی

مدیر بازاریابی و فروش خارجی ذوب آهن
اصفهان خبر داد:

رشد  16درصدي صادرات شركت
فوالد آلياژي ايران

کرباسیان پیشنهاد داد:

همکاری مشترک برای تولید
آهن اسفنجی در ایران و تولید
گندله در افغانستان

بـه گـزارش بولتـن اخبـار فـوالد ،رییـس هیئـت عامل
ایمیـدرو اظهـار داشـت :باتوجـه بـه منابـع عظیـم گازی در ایـران مـی تـوان آهـن
اسـفنجی را در ایـران تولیـد کنیـم و تولیـد گندلـه و کنسـانتره سـنگ آهـن را در
افغانسـتان ادامـه دهیـم و ایمیـدرو از این طرح اسـتقبال می کند.وی افـزود :برنامه
تولیـد شـمش فـوالد در ایـران و تولید انبوه میلگرد در افغانسـتان مـی تواند یکی از
طـرح هایـی باشـد کـه منافـع اقتصـادی دو کشـور را به همراه داشـته باشـد.

موذن زاده:

تولید  55میلیون تن فوالد افسانه
نیست

مشاور معاون اول رييسجمهور از کاهش تمایل به
سرمایهگذاری در صنعت فوالد خبر داد و گفت :در مقطع
فعلی مجوز تولید فوالد به  144میلیون تن رسیده در حالی
که تولید  55میلیون تن هم در طرح جامع فوالد دست باال گرفته شده است .وی در
ادامه گفت :در صنعت فوالد کشور هم دولت باید از سرمایهگذاری در واحدهایی که
توجیه اقتصادی ندارد صرف نظر کند و در عوض به طرحهایی که پیشرفت فیزیکی
مناسبی داشته است ،بها دهد .در واقع واحدهای فوالدی که منابع آنها هنوز تامین نشده
و مطالعات بازارشان چشمانداز امیدوارکنندهای ندارد باید تعطیل شوند .مشاور معاون اول
رييسجمهور با بیان اینکه تولید  55میلیون تن فوالد افسانه نیست ،گفت :امکان اینکه
در شرایط بحران جهانی فوالد بتوانیم صادرات گستردهای داشته باشیم و  40میلیون تن
هم مصرف داخلی داشته باشیم ،به راحتی نیست زیرا زیربناهای آن فراهم نیست.

اخبار انجمن
جلسات هیئت های کره ای
و روسی با انجمن

در راستای حضور هیئت های تجاری و صنعتی از کشورهای مختلف جهان در ایران برای
ارزیابی و برنامه ریزی در خصوص شرایط حضور این کشورها در دوره پساتحریم اقتصاد ایران ،در
مهرماه امسال نیز دو هیئت از کره جنوبی و روسیه از طریق برگزاری جلسه هماندیشی با انجمن
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علیرضا عکاف زاده(فوالد کرمان)  :جناب آقاي دكتر سبحاني ،دستاورد
صادر كننده نمونه را در اين روزهاي سخت فوالد به جنابعالي و تمامي همكاران
زحمت كش فوالد مباركه تبريك عرض مي نمايم.
بهمن تجلی زاده (فوالد خوزستان) :تبريك اينجانب را براي موفقيت در امر
خطير و افتخار اميز صادرات پذيرا باشيد.
حمید رضا طاهری زاده (انجمن تولیدکنندگان فوالد) :دستاورد صادر
كننده نمونه ،بخصوص در اين روزهاي سخت فوالد را به جنابعالي و تمامي همكاران
زحمت كش فوالد مباركه تبريك عرض مي نمايم ،اميدوارم كه روزي برسد كه ديگر
واحدهاي فوالدي كشور هم به جمع صادر كننده نمونه بپيوندند.
سیدرسول خلیفه سلطانی (انجمن تولیدکنندگان فوالد) :ضمن
تبريك اميدواريم ،اينگونه تشويقات به توسعه روزافزون بازارهاى صادراتى فوالد.
بيانجامد.
خطیبی (توکا فوالد) :این دستاورد بزرگ را بخصوص در این دوران پرچالش
و سخت به جنابـعالي و تمامي همـكاران توانمنـد فوالد مباركه تبريـك
عرض مينمايم.
زائر حیدری :تبریک .امسال سال سخت و در عین حال سال خوبی است برای
مبارکه
بهرام سبحانی (مدیرعامل فوالد مبارکه) :ممنون از محبت دوستان.
انشااهلل شرايطي فراهم شود كه همه صنايع ما بتوانند سهمي از بازار جهاني
را در اختيار بگيرند ...بله امسال سال سختي براي صنعت فوالد در كل جهان
به ويژه ايران است.

بـه گـزارش بولتـن اخبـار فـوالد بـه نقـل از روابـط
عمومـی شـرکت فـوالد آلیـاژی ایـران ،طي شـش ماه
اول سـال  94بيـش از  9167تـن از محصـوالت ايـن
شـركت بـه ارزش بالـغ بـر چهـار ميليـون و پانصـد هـزار ( )4.500.000دالر بـه
خـارج از كشـور صـادر كـه در مقايسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل ( 7870تن)  
بيـش از  16درصـد رشـد داشـته اسـت .فوالدهـاي صادراتي در قالب گـروه هايي
نظيـر عمليـات حرارتـي پذير ،سـخت شـونده ،زنـگ نزن ،كربنـي ،ابزار سـردكار،
عمليـات حرارتي پذير ،مهندسـي و صنعتـي بوده كه عمدتاً به كشـورهاي آلمان،
اسـپانيا ،ايتاليـا ،پرتقـال ،چك ،هلند ،كره جنوبي و افغانسـتان صادر شـده اسـت.
از مهمتريـن دسـت آوردهـاي ديگـر اين دوره ،توسـعه فروش فوالدهـاي ابزاري و
همچنيـن جـذب مجـدد برخـي از بازارهـاي كشـور تركيه مي باشـد.

صادرات  400هزار تن محصوالت
ذوب آهن در 6ماه اول سال به
 25كشور جهان

مدیر بازاریابی و فروش خارجی ذوب آهن گفت :ذوب آهن اصفهان در مجموع به
 25كشور از جمله فرانسه ،بلژيك ،اسپانيا ،ايتاليا ،ايرلند ،پرتغال و  ...محصوالت خود
را صادر کرده است .كرمي افزود :حجم صادرات شركت در شش ماهه نخست سال
جاري به حدود  400هزار تن رسيد كه با توجه به شرايط بازار جهاني فوالد ،اقدام
در خور توجهي به شمار مي رود .البته با توجه به كسب عنوان صادركننده ممتاز در
سال  1393توسط ذوب آهن اصفهان و همچنين تغيير برخي پارامترهاي انتخاب
صادركننده نمونه ملي ،اين فرصت به ديگر شركتها داده شد تا بتوانند به اين افتخار
نائل گردند.

معاون بهره برداری فوالد خراسان

هراتیان اعالم کرد:

رشد  70درصدی فروش و
بارگیری شمش در فوالد خراسان

بـه گـزارش بولتـن اخبـار فـوالد ،رکـورد فـروش و
بارگیـری محصـوالت شـمش فـوالدی در  6ماهـه اول
سـال جاری نسـبت با سـال گذشـته  %70رشد داشته
اسـت .زارع بـا اعلام ایـن خبـر افزود :در شـش ماهه اول سـال جـاری  62548تن
شـمش (محصـول فوالدسـازی) بـا کیفیت و مطابـق با اسـتانداردهای ملـی و بین
المللـی بارگیـری و به مقصد مشـتریان ارسـال گردید .معـاون بهره بـرداری رکورد
فروش و بارگیری شـمش در شـهریور ماه سـال جـاری را  23188تـن عنوان نمود
کـه رکـورد قبلـی در تیـر مـاه سـال جـاری  17443تن می باشـد.

خواستارکسب اطالعات و دریافت نقطه نظرات انجمن برای افزایش حضور در صنعت فوالد ایران
شدند .هیئت کره ای که متشکل از مدیران انجمن آهن و فوالد این کشور و نماینده شرکت
پوسکو بود ،در جلسه با انجمن ضمن تشریح وضعیت صنعت و بازار فوالد در کره جنوبی ،خواستار
ارتباط بیشتر و موثرتر دو انجمن شد .آقای احرامیان نیز که به عنوان نماینده انجمن در این
جلسه حضور داشت ،استفاده از تجربیات مشترک دو انجمن را در بهبود عملکرد آنها بسیار موثر
دانست .همچنین در جلسه هیئت روسی با انجمن که مدیران شرکت  MMKنیز حضور داشتند،
آقای طاهری زاده نایب رئیس هیئت مدیره انجمن ضمن استقبال از سرمایه گذاری روسها در
بخشهای دارای نقصان صنعت فوالد ایران ،آنان را به شناخت کافی از وضعیت بازار و تولید فوالد
ایران از طریق ارتباط بیشتر با انجمن توصیه کرد.

میزان تولید فوالد هرمزگان در
2ماه اخیر

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،مديرعامل شــرکت فوالد
هرمزگان گفت :اين شرکت در نيمه نخست سال جاري
علــي رغم رکود حاکم بر بازار فوالد و شــرايط دشــوار
اقتصادي ،نسبت به مدت مشابه سال قبل شرايط نسبتا خوبي را در توليد فوالد خام
رقــم زد .وي ادامه داد :فوالد هرمزگان در مرداد ماه با تولید  101هزار و  638تن و در
شــهريورماه نيز با توليد  104هزار و  117تن تختال نســبت به مدت مشابه در سال
گذشــته ،میزان تولید خود را   15.2درصد افزایش داد و با تولید تجمعی  579هزارو
 645تن تختال از ابتدای سال  94نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از رشد تولید
مناسبی برخوردار گردید.

بررسی راهکارهای پیشنهادی انجمن در کمیسیون
اقتصاد هیئت دولت

پـس از ارائـه راهکارهـای انجمن بـرای بهبـود وضعیت تولید فوالد کشـور بـه وزارتخانههای
صنعـت و اقتصـاد ،برخـی از آنهـا تغییرات مختصری کرده و سـه پیشـنهاد از طریـق وزارت
صنعـت ،معـدن و تجـارت بـرای حمایـت از صنعـت فـوالد بـه هیئـت دولـت ارائـه شـد که
اعطـای جوایـز صادراتـی ،پرداخت یارانه سـود تسـهیالت و اختصـاص سـرمایه در گردش را
شـامل مـی شـود .بـه همین منظـور انجمن به همـراه مدیر کل دفتـر صنایع معدنـی وزارت
صنعـت ،معـدن و تجـارت در جلسـه کمیسـیون اقتصاد هیئت دولت شـرکت نمـود و از این
پیشـنهادات دفاع کرد که خوشـبختانه خبرهای خوبی از نحوه پیشـرفت بررسـی راهکارهای
مذکور به گوش می رسـد .در همین راسـتا و به دنبال درخواسـت کمیسـیون اقتصاد هیئت
دولـت از انجمـن برای ارائه اطالعات مسـتند ،انجمن از شـرکت های عضو خواسـت تا میزان
سـرمایه در گـردش ارزی و ریالـی مـورد نیاز خـود را برای تامیـن مواد اولیه غیـر قابل تولید
در داخـل و همچنیـن قطعـات یدکـی بـه انجمن اعلام نمایند .همچنین در جهت تسـهیل
صـادرات فوالد ،کمیسـیون مذکور بـه دنبال دریافت اطالعات از انجمن می باشـد که انجمن
در ایـن خصـوص نیـز مکاتبـات الزم را بـا اعضـاء انجـام داده و در حال جمع بنـدی و ارائه به
این کمیسـیون می باشـد.

دریافت تندیس صادرکننده نمونه کشور در سال  1394توسط فوالد مبارکه  +پاسخ کاربران شبکه های اجتماعی «چیالن» به این موفقیت
  ملکی (اتحادیه صنایع بازیافت) :تبريك به استادم جناب دكتر
سبحاني  .از تالشهاي بي وقفه جنابعالي و همكارانتان در مجتمع فوالد
مباركه تشكر  مينمايم.
مصطفی طهماسبی (فوالد قائنات) :تبریک آقای دکتر ،بنده خودم در
بازدیدی که دیروز از اون مجتمع معظم داشتم واقعا صادر کننده نمونه شدن رو
برازنده فوالد مبارکه دیدم ،خدا قوت.
حسین زاده (فوالد غرب آسیا) :موفقیت به دست آمده را به جنابعالی و
پرسنل محترم شرکت معظم فوالد مبارکه تبریک عرض نموده ...امید است این
موفقیتها کمک بیشتری در جهت اعتالء و پیشرفت صنعت فوالد کشور باشد.
  مرندی (ذوب آهن اصفهان) :تبریک میگم.
مرادیان (ذوب آهن اصفهان) :موفقیت فوالد مبارکه در زمینه صادرات را به
شما و کلیه کارکنان این مجتمع بزرگ صنعتی تبریک عرض می نمایم...
جلی (بهتام روانکار) :با عرض تبریک توفیق روز افزون برای شما و تمامی صنعتگران محترم
که برای ایرانی آباد تالشی خستگی ناپذیر داشته اید.
حسن نوایی (گسترش فناورى خوارزمى) :اين موفقيت بزرگ را تبريك عرض مى كنم و
اميدوارم روز به روز وضعيت كل صنعت ايران بهبود يافته و بقيه كارخانجات نيز به اين موفقيت
دست يابند.
  مقامی فر (فوالد خرم آباد) :عرض تبریک

مهدی ابویی (سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی) :آقای سبحانی موفیقت
اتفاقی نیست ...دریافت جایزه صادرات بر شما و همکاران مبارک.
اسماعیلی (فوال خراسان) :تبریکات ویژه در کسب تندیس و لوح واحد نمونه صادراتی...
توفیقات روز افزون این صنعت پیشرو در تمام بخش های سازمانی را آرزومندیم.
بهرام سبحانی :از اظهار لطف و محبت كليه دوستان و همكاران بزرگوار ممنون و سپاسگزارم.
ما را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید:
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خبر خارجی

كاهش توليد فوالد هند در ماه
سپتامبر

اعطای جایزه جهانی برترینهای
بر اساس آمار کميته مشترک ( ،)JPCتوليد کل فوالد
صنعت فوالد
هند در ماه ســپتامبر با  0 /8درصد کاهش نسبت به
سپتامبر سال گذشته 7 /34 ،ميليون تن گزارش شد.
به گزارش چیالن ،بر اساس برنامه ای که برای اعطای
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،توليد فوالد براي فروش
جایزه به برگزیدگان ســاالنه این صنعت در شــیکاگو
(ایاالت متحده) برگزار شــد برندگان در رشــته های در دوره شــش ماهه آوريل تا سپتامبر نيز با افت  0 /5درصدي به  45ميليون تن
بهترین وب سایت فوالد ،برترین نوآوری ،برترین پایداری  ،رسيد .واردات فوالد هند در همين مدت زمان  41 /44درصد افزايش داشته است.
برترین ارزیابی در چرخه زندگی ،برترین روش آموزش و تربیت و همچنین دو رشته در حالي که صنعت فوالد جهاني از عدم تطابق عرضه و تقاضا رنج مي برد ،صنعت
«روزنامه نگار برتر حوزه فوالد» و «مهارت در ایجاد ارتباط صنعتی» معرفی شدند .در فوالد هند در حال دست و پنجه نرم کردن با واردات فوالد ارزان است .عالوه بر اين،
بخش وب سایت صنعت فوالد ،شرکت تی.ام.کی ( )TMK Groupغول روسی در رشد تقاضاي فوالد در هند کم شده است .در  14سپتامبر ،هند اعالم کرد که 20
ساخت و صادرکننده تجیهزات کارخانه های فوالد و لوله های فوالدی ،عنوان «برترین درصد عوارض حفاظتي موقت را براي دسته بندي هاي خاصي از فوالد براي 200
وب سایت» صنعت فوالد در جهان را ازآن خود کرد .شرکت پوسکو کره جنوبی نیز روز اعمال کرده تا از توليدکنندگان داخلي فوالد در برابر هجوم واردات فوالد ارزان
جایزه برترین شرکت در «نوآوری صنعت فوالد» را در اختیار گرفت .این شرکت به قيمت حمايت کند ،اثر کامل اين عوارض در ماه هاي آينده مشاهده خواهد شد.
سبب فرایند جدید در ریخته گری فوالد ضد زنگ دوالیه ،توانست از بین شرکتهای
بزرگ فوالدسازی رتبه نخست نوآوری را کسب کند .شرکت چندملیتی آرسلور میتال
نگاهی به بازار بیلت منطقه
نیز با کسب  10نتیجه از اجرای برنامه های «توسعه پایدار در صنعت فوالد» عنوان
نخســت این بخش را در اختیار گرفت .در بخش «بررســی جایگاه فوالد در چرخه
جیسیسی
زندگی» نیز شرکت تاتا استیل اروپا با پیاده کردن این روش در ساختمان سازی هلند،
خریداران بیلت در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس (جی
جایزه اول را دریافت کرد .شرکت تاتا اروپا همچنین با ارایه روشی تلفیقی در آموزش
سی سی) دو هفته گذشته فعالیت چندانی نداشته اند از
و انتقال مدیریت به جوانان ،جایزه بخش «آموزش و تربیت» را کســب کرد .جایزه
این رو انتظار می رود به زودی خرید بیلت را افزایش دهند.
پالت
نخست بخش «روزنامه نگاری» در صنعت فوالد نیز به جوزف ایناسه از شرکت
از طرفی چون تقاضا کم است قیمت های وارداتی کاهش
معدنی،
( )Plattsاعطا شد .این شرکت یکی دیگر از مراجع معتبر اعالم قیمت مواد
یافته است .قیمت بیلت سی آی اس  10تا  15دالر هر تن کاهش یافته و محصول چین
صنایع معدنی ،انرژی و پتروشیمی در جهان به شمار می آید .جایزه ساالنه «مهارت  5تا  10دالر ارزان تر شده است .بدین ترتیب قیمت پیشنهادی چین و سی آی اس تقریبا
ایجاد ارتباط» صنعت فوالد نیز به جان فریوال از نوکور( )Nucorتعلق گرفت .شرکت مشابه شده است .طبق این خبر ،خرید از سی آی اس افزایش بیشتری خواهد داشت چون
امریکایی نوکور ،بزرگ ترین تولیدکننده فوالد و همچنین بزرگ ترین سازنده فوالد بیشتر مورد قبول بازار است .بازارهای مقاطع وضعیت مطلوبی ندارند و تقاضای بیلت کم
در بخش شرکت های کوچک ( )mini-milاست.
است ازاین رو افت قیمت ادامه خواهد داشت.
تقاضای فوالد در سطح جهان امسال
 1.7درصد کاهش خواهد یافت

انجمن جهانی آهن و فوالد پیش بینی کرده که تقاضای
فوالد در ســطح جهان امسال  1.7درصد کاهش خواهد
یافت و به یک میلیارد و  513میلیون تن خواهد رســید
در حالی که ســال  2014معادل  0.7درصد رشد داشت.
همچنین برآورد شــده سال  2016تقاضای فوالد جهان
 0.7درصد باال رفته به یک میلیارد و  523میلیون تن خواهد رســید .واضح اســت که
صنعت فوالد دنیا در حال حاضر در پایان نقطه اوج رشد است که به دلیل رشد اقتصادی
ســریع چین رخ داده بوده اســت .به گزارش چیالن ،در کنار رکود چین در بسیاری از
کشــورهای در حال توسعه نیز نرخ پایین سرمایه گذاری ،نوســانات بازارهای مالی  و
درگیری های سیاسی مطرح است .یک از مسائل مهم حساسیت اقتصادهای نوظهور به
شک های خارجی است از جمله در هند که به رکود جهانی واکنش نشان داده است.

وضعیت قیمتی میلگرد در
بازارهای خارجی

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،طی دو هفته قبل ،میلگرد
در بــازار داخلی ترکیه  335دالر هر تن درب کارخانه
بود و قیمت صادراتی  333دالر هر تن فوب که دوهفته
قبل  335تا  345دالر هر تن فوب بود .در بازار داخلی
شمال اروپا میلگرد  387یورو هر تن ثبت شد که  3یورو رشد داشت .در بازار داخلی
امریکا میلگرد  518دالر هر شورت تن درب کارخانه بود .قیمت وارداتی به امریکا نیز
 333دالر هر شورت تن سی آی اف بود که  5دالر افت داشت .در بازار نقدی چین
قیمت میلگرد  3دالر افت داشته به  302تا  304دالر هر تن رسیده است .میلگرد
صادراتی چین از  280دالر به  275تا  285دالر هر تن فوب رسید .ولی رشد قیمت
دوام نخواهد داشت چون تقاضا نیست.

سرخطخبرهایاقتصادی
داخلی
 وزارت صنعت :آزادسازی تمامی محدودههای بلوکه شده معدنی تا پایان آذر
 مهر  :ایجاد نخستین کارخانه گندله در سنگان در سال ۹۵
 تابناک  :بخشودگی بخشی از جرایم مالیاتی تعاونیها
 رئیـس بانک ملـی  :کاهش نرخ سـود بانکی براسـاس بسـته جدیـد اقتصادی
دولت
 فایننشـال تریبـون  :ایران در  ۶ماه گذشـته  ۶.۵میلیارد دالر صـادرات نفتی و
غیـر نفتی از «پارس جنوبی» داشـته اسـت.
 ایسنا  OMV :اتریش آماده امضای قرارداد جدید نفتی با ایران شد
 ایبنا  :پيشنهاد بك ِر بيمهگر اتكايی بزرگ دنيا به ايران
 تسنیم  :آغاز تولید نفت از میادین مشترک با قطر و عراق
 مهر  :گزارش رسمی سازمان مدیریت از اوضاع نامناسب اقتصادی
 نیلی :تحریک تقاضای داخلی جواب نمیهد /نرخ ارز را گران کنید
 تابناک  :ارمنستان و افغانستان مشتری بنزین ایران شدند
 مهر  :احیای وزارت معادن و فلزات پیشنهاد شد
 معاون وزیر نفت  :افزایش تولید نفت ایران به  ۵میلیون بشکه در پساتحریم
 اشپیگل  :اعالم آمادگی آلمان بر سرمایهگذاری مشترک در ایران
 مهر  :اعتبار کارت بازرگانی  ۵ساله شود
خارجی
 فایننشـال تریبـون  :ژاپن و کره جنوبـی جلوتر از دیگـران در صف خرید نفت
ایران قـرار گرفتند.
 رویتـرز  :فـروش دالر آمریـکا توسـط بانکهای مرکـزی جهان در ماه آگوسـت
به یـک رکورد تبدیل شـد.
 انـرژی ورلـد  :چیـن  ۵میلیـارد دالر در حـوزه انـرژی تجدیـد پذیـر در هنـد
سـرمایه گـذاری مـی کند.
 بلومبـرگ  :انتظـار مـی رود افزایـش ارزش پونـد و کاهـش بیشـتر ارزش یـورو
تداوم داشـته باشـد.
 تریـد عربیـا  :آفریقـای جنوبی خواهـان خرید سـاالنه  ۲۴میلیون بشـکه نفت
از عراق اسـت.
 آی ام اف  :رئیـس سـابق صنـدوق بیـن المللـی پـول بـه دنبال طـرح دعوی به
دلیـل اتهامـات مالـی وارده بـه وی در زمـان تصـدی گـری صندوق بیـن المللی
پول اسـت.
 گلـف بیزنـس  :بانکهـای خاورمیانـه به دلیـل کاهـش قیمت نفت بـا گردش
مالـی ضعیفـی روبرو شـده اند.
 رویتـرز  :هنـد  ۱۰درصـد از سـهام شـرکت زغال سـنگ خـود را بـه ارزش ۳.۳
میلیـارد دالر واگـذار مـی کند.

قيمتهايجهاني

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی
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40-41

39
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39-40

41-42

40-41

38-39

37-38

38-39

35-36

گندله

صادراتی برزیلFOB  -

83-85

72

72

72

72

75

75

75

75

77

77

77

شمش

صادراتی ترکیهFOB -

370-380

370 - 380

335-355

335-355

335-355

335-355

325-335

325-335

325-335

325-335

310-320

310-320

شمش

صادراتی FOB -دریای سیاه

320

327

320

315

307

300

290

286

380

275

270

270

شمش

سلف سه ماهه بورس فلزات لندن

115-165

115 - 165

115-165

115-165

115-165

115-165

115-165

115-165

125-175

165-215

185-235

185-235

دریای سیاه

230 - 240

230 - 235

235-230

225-235

225-230

225-228

205-210

200-210

190-200

190-200

180-185

180-185

ورق گرم

وارداتی CFR -خلیج فارس

355 - 365

355 - 365

355-365

355-365

355-365

355-365

315-345

315-345

315-345

315-345

295 - 325

295-325

ورق گرم

صادراتی ترکیهFOB -

375 - 390

365 - 380

360-380

360-370

350-360

350-360

340-350

340-350

335-345

335-345

330 - 340

330-340

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

280 - 300

280-290

ورق سرد

صادراتی روسیه FOB -دریای سیاه

410 - 430

410 - 430

400-420

400-420

400-420

400-420

380-390

380-390

380-390

380-390

365- 375

365-375

ورق سرد

صادراتی چینFOB -شانگهای

355 - 365

355 - 365

350-355

345-350

335-340

333-337

322-328

315-320

305-310

305-310

305 - 310

305-310

ورق گالوانیزه

وارداتی CFR -خلیج فارس

490 - 510

490 - 510

480-490

480-490

480-490

480-490

450-480

450-480

450-480

450-480

425 - 455

425-455

ورق گالوانیزه

صادراتی چین FOB -شانگهای

455- 470

430- 435

430-435

430-435

430-435

408-412

408-412

408-412

408-412

385-395

385- 395

385-395

*

415 - 435

400-420

400-420

400-420

400-420

370-385

370-385

370-385

370-385

350-360

350-360

390 - 395

385-395

380-390

379-389

375-385

360-365

355-345

345-355

340-350

330-340

324-332

365-375

365-375

365-375

365-375

330-335

340-345

330-335

330-335

315-325

315-325

287-293

282-285

280-282

273-279

270-277

263-267

262-265

258-262

257-260

435-455

435-455

425-435

425-435

425-435

425-435

390-410

390-410

375-385

375-385

340-345

340-345

340-345

340-345

310-315

310-315

شمش چدن

میلگرد

وارداتی CFR -خلیج فارس

میلگرد

صادراتی ترکیهFOB -

470 - 490

میلگرد

صادراتی FOB -دریای سیاه

370 - 380

370 - 380

میلگرد

صادراتی چینFOB -

281 - 286

287 - 293

287-293

تیرآهن

صادراتی ترکیه FOB -دریای سیاه

-

470 - 490

435-455

435-455

مفتول

صادراتی FOB -دریای سیاه

380 - 390

380 - 390

365-375

375-385
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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 سوم مهر

هفته چهارم مهر

سایز

هفته سوم مهر

هفته چهارم مهر

سایز

هفته سوم مهر

هفته چهارم 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
19,300
19,700
19,700
19,700
19,700
21,000
19,700
19,700
20,200

21,000
20,000
19,300
19,500
19,500
19,500
19,500
21,000
19,500
19,000
20,000

6.5
8
10
12
14

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

14,800
16,300
13,800
18,700
18,500

3
4
5
6
8
10
12
15

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

14,500
14,350
14,350
14,300
15,100
14,600
15,100
20,200

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته سوم مهر

هفته چهارم مهر

2

15,666

15,000

3

16,583

15,800

4

17,016

16,200

5

16,450

15,800

6

16,600

15,800

8

16,400

15,800

10

16,275

15,800

12

16,275

15,800

15

17,300

15,800

20

16,775

16,600

25

16,350

15,450

سایز

هفته سوم مهر

هفته چهارم مهر

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

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

13,650
13,000
13,000
13,700
13,700
13,700
13,700
13,700
13,700
13,700
13,300
13,600

ناودانی
سایز

هفته سوم مهر

هفته چهارم 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

15,300
14,600
14,500
14,500
21,000
15,800
25,300
24,800
24,800

تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
30000

25000

20000

ریال/کیلوگرم

روند تغییرات هفتگی قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

15000

10000

5000

ناودانی

بورس کاال

نبشی

حجممعامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

ورق گرم B

فوالد مبارکه اصفهان

14,100

12,342

1394/07/13

1394/08/30

ورق سرد B

ورق گرم C

فوالد مبارکه اصفهان

14,350

11,954

1394/07/13

1394/08/30

ورق گرم B

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

فوالد مبارکه اصفهان

17,500

1,510

1394/07/13

1394/09/30

ورق گرم C

فوالد مبارکه اصفهان

14,350

ورق قلع اندود

فوالد مبارکه اصفهان

26,300

751

1394/07/13

1394/09/30

ورق سرد B

فوالد مبارکه اصفهان

17,500

10,804

ورق گرم B

فوالد مبارکه اصفهان

14,100

18,975

1394/07/20

1394/08/30

ورق گالوانیزه G

فوالد مبارکه اصفهان

19,752

3,720

1394/07/27

ورق گرم C

فوالد مبارکه اصفهان

14,350

9,537

1394/07/20

1394/08/30

ورق قلع اندود

فوالد مبارکه اصفهان

26,300

945

1394/07/27

1394/10/27

ورق سرد B

فوالد مبارکه اصفهان

17,500

11,617

1394/07/20

1394/09/30

سبد میلگرد 12تاA3-32

ذوب آهن اصفهان

13,582

810

1394/07/14

1394/08/30

ورق قلع اندود

فوالد مبارکه اصفهان

26,300

2,281

1394/07/20

1394/09/30

سبد میلگرد12وA3-14

ذوب آهن اصفهان

13,582

865

1394/07/14

1394/08/30

ورق گرم B

فوالد مبارکه اصفهان

14,100

660

1394/07/20

1394/09/30

تیرآهن 12

ذوب آهن اصفهان

16,500

110

1394/07/14

1394/07/19

ورق گرم C

فوالد مبارکه اصفهان

14,350

660

1394/07/20

1394/09/30

تیرآهن 18

ذوب آهن اصفهان

14,500

25,000

1394/07/22

1394/07/27

ورق سرد B

فوالد مبارکه اصفهان

17,500

700

1394/07/20

1394/10/20

تیرآهن 12

ذوب آهن اصفهان

16,300

220

1394/07/28

1394/08/04

ورق گالوانیزه G

فوالد مبارکه اصفهان

19,752

1,600

1394/07/20

1394/10/20

شمش بلوم (5SP)150*150

فوالد خوزستان

11,500

28,900

1394/07/15

1394/08/30

ورق قلع اندود

فوالد مبارکه اصفهان

26,300

400

1394/07/20

1394/10/20

شمش بلوم (5SP)150*150

فوالد خوزستان

11,956

49,500

1394/07/15

1394/07/20

ورق گالوانیزه G

فوالد مبارکه اصفهان

19,752

400

1394/07/20

1394/10/20

تختال C

فوالد خوزستان

12,020

57,100

1394/07/28

1394/08/30

نام کاال

تولیدکننده

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

ورق سیاه

ورق روغنی

نام کاال

حجممعامله
(تن)

تولیدکننده

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

17,500

100

1394/07/20

1394/10/20

14,100

12,961

1394/07/27

1394/09/30

25,227

1394/07/27

1394/09/30

1394/07/27

1394/10/27
1394/10/27

