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در نخستین نشست خبری انجمن در سال جاری عنوان شد:

سخن اول

هزینه مالی باال جلوی رشد صنعت
فوالد را گرفته است
بهادر احرامیان

عضو هیئت مدیره شرکت فوالد یزد

مقایسه هزینه تولید محصوالت فوالدی نوردی در ایران و جهان نشان می
ده��د که در میان پنج نهاده تولید در بخش نورد ،در  4نهاده ،ایران مزیت
نس��بی دارد و در  1مورد از ش��اخص های جهانی عقب تر است .در نهاده
های انرژی در گاز و برق به ترتیب  16/8و  6/1تومان در هر کیلو مزیت
نسبی ایران است .در خصوص هزینه پرسنل ،ایران  6/4تومان در هر کیلو
مزیت دارد .در بخش قطعات یدکی تولید کننده داخلی  5تومان در هر کیلو
از رقبای خود جلوتر است و در حوزه غلتک و سایر ملزومات مورد نیاز نورد،
ایران نس��بت به دیگر کشورها  1/1تومان در هر کیلو مزیت نورد دارد .اما
سوال اینجاست که با این همه مزیت نسبی چرا صنعت نورد ایران در عرصه
جهانیپیشتازنیست؟
پاسخ این سوال را باید در هزینه مالی تولیدکنندگان جستجو کرد .استاندارد
ش��اخص مصرف در نهاده سرمایه در گردش  90واحد بر حسب روز دوره
گردش است .در کشور ما میانگین نرخ بهره بانکی برای تولید  22درصد
محاس��به می شود که این نرخ در خارج از ایران حدود  6درصد است .این
فاصله بسیار زیاد در صنعت سرمایه بری همچون فوالد که نیازمند سرمایه
در گردش باالیی می باشد ،بسیار اهمیت پیدا می کند به طوری در مقایسه
مزیت کش��ور در نهاده سرمایه در گردش برای حوزه نورد ،به عدد -41/4
می رسیم .همین یک عدد مزیت نسبی تولید محصوالت نوردی در ایران
را منفی می سازد به طوری که جمع هزینه تولید داخلی را  88تومان برای
هر کیلو و جمع هزینه تولیدکننده خارجی را  82/2تومان برای هر کیلو رقم
می زند و این یعنی تولیدکننده فوالد کشور در محصوالت نوردی همچون
میلگرد ،فقط به خاطر نرخ باالی بهره بانکی و هزینه های مالی مترتب بر
آن ،از رقبای خارجی خود حدود  6تومان در هرکیلو بیشتر هزینه می کند.
طبیعی است بهای تمام شده و قیمت محصول تولید داخل به همین دلیل
باالتر از تولیدکنندگان دیگر کشورها می باشد و رقابت در عرصه جهانی
برای تولیدکنندگان فوالد کشور بسیار سخت می گردد.
شاید مهمترین دالیل افزایش هزینه مالی تولید فوالد ،سیاستهای تثبیت
نرخ ارز و تنظیم نرخ بهره بر اساس تورم باشد .تولیدکنندگان فوالد کشور
نیز سال ها است که تالش می کنند با همکاری دولت چاره ای برای حل
این مشکل پیدا کنند .تا آنجا که بنده اطالع دارم ،پیگیری های مناسبی
در این خصوص از سوی انجمن صورت پذیرفته و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت هم تالش خوبی انجام داده است اما این مشکل مربوط به ساختار
اقتصادی و بانکی کشور است .لذا با توجه به نامگذاری سال  1391به نام
«تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی» دولت محترم می تواند به طور
خاص حمایت های خود از بخش تولید را افزایش داده تا ان شا اهلل شاهد
افزایش رش��د تولید فوالد کشور باشیم .از جمله راهکارهایی که می تواند
مورد استفاده قرار گیرد ،موارد زیر را می توان نام برد:
• طراحیواجرایمکانیسمهایمربوطبهابزارهاینوینتامینمالی
• طراحی و فراهم سازی زمینه انتشار اوراق مشارکت برای بخش
خصوصی
• اختصاص سهمیه تسهیالت کم بهره برای بخش تولید کشور
به ویژه صنایع سرمایه بر مثل فوالد
تولیدکنندگان فوالد کشور این آمادگی را دارند که در صورت تصمیم جدی
برای حمایت از تولید ملی ،کمک های فکری ،مشورتی و تحقیقاتی مناسبی
را به دولت محترم ارائه نمایند.

بانکمرکزیدربرابرتولیدایستادگیمیکند
نخس��تین نشس��ت خبری انجم��ن در س��ال  1391با
اس��تقبال اصحاب رسانه روبرو ش��د .در این نشست که
روز یکشنبه  7خردادماه در سالن کنفرانس انجمن برگزار
شد ،مهندس محمد رجایی رئیس انجمن تولیدکنندگان
فوالد ،میزان واردات ساالنه فوالد خام از خارج کشور را
رقمی بیش از  5میلیارد دالر برآورد کرد و تصریح کرد:
این واردات در حالی انجام میگیرد که می توانیم با توجه
جدی به تولید فوالد خام در کشور و ارائه تسهیالت الزم
در این خصوص ،بخشی از مشکل اشتغال کشور را رفع
نماییم .وی با بیان اینکه س��نگ آهن به قیمت به خطر
افتادن تولید ملی به خارج از کشور صادر می گردد ،افزود:
پیشنهاد ما وضع تعرفه  50تا  60درصدی برای صادرات
س��نگ آهن اس��ت .رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران با اشاره به اینکه نمی توان مانع صادرات قراضه به
خارج از کشور شد ،گفت :برای حفظ بازار داخلی عوارضی
برای صادرات قراضه وضع ش��ده که البته کافی نیست.
وی در پاسخ به پرسش��ی درباره تأثیر مذاکرات  5+1بر
وضع بازار داخلی افزود :امور زندگی روزمره مردم و تولید
کشور به مذاکرات با  5+1ربطی ندارد و بیش از آنکه این
بحث مطرح باشد مشکالت ما در سامانههای مدیریتی
داخلی در امر تولید است.
محمد رجایی با بیان اینکه تعیین نرخ س��ود  20تا 21
درصد برای اوراق مشارکت نمیتواند حامی تولید باشد
گفت :البته غیرممکن نیس��ت و یک��ی از مباحث چند
روز قب��ل ما با وزیر صنعت این ب��ود که مکانیزم اوراق
مش��ارکت را ب��رای بخش خصوصی نی��ز ایجاد کنیم.
رئیس انجمن با اش��اره به اینکه پیگیری های در خور
توجهی از طرف وزارت صنعت برای تأمین مواد اولیه و
نجات واحدهای تولیدی از خالء نقدینگی و رفع مشکل
معوقات بانکی انجام شده ،تصریح کرد :به نظر می رسد
سیس��تم بانکی نرمشی ندارد و بانک مرکزی در مقابل
تولید ایستادگی می کند.
وی اضافه کرد :برای رفع این مش��کل برخی واحدهای
فوالدی به سمت ایجاد خط تولید شمش حرکت کردند
که سیستم بانکی نیز تا نیمه راه با آنها همراهی کرد اما
ه��م اکنون آنها را به حال خود رها ک��رده و از پرداخت
مابقی تسهیالت در نظر گرفته ش��ده به آنها خودداری
میکند .این امر موجب ش��ده تا ای��ن واحدها عالوه بر
نقدینگی ،تولید و در نتیجه بازار خود را از دست دهند و
نیاز کشور به واردات مواد فوالدی روز به روز بیشتر شود.
رئیس انجمن تاکید کرد :خواست جدی ما این است که
به طرح های نیمه تمام فوالدی که مشکل تسهیالت
بانکی دارند رسیدگی و توجه جدی شود.
نای��ب رئیس انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد نیز در این
نشس��ت گفت :انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران با
همکاری یکی از بانک های خصوصی ،اوراق صکوک را
پیگیری می کند .بر این اساس ،شرکت ها و کارخانجات
ملک خود را به مردم اجاره می دهند .بدین ترتیب مردم
با این س��رمایه گذاری سهام دار می شوند و کارخانه دار
نیز آن را از مردم اجاره می کند .حمیدرضا طاهری زاده

به یک نمونه از مشکالت بانکی اشاره کرد و گفت :یکی
از مشکالت ما این است که بانک مرکزی سقفی را برای
س��ود اوراق مشارکت تعیین کرده است و وزارتخانهها و
سازمانهای دولتی روی این سقف اوراق مشارکت خود
را عرض��ه می کنند و در این حوزه اجازه رقابت هم داده
نش��ده اس��ت .وی به نوسان قیمت ش��مش پرداخت و
گفت :قیمت ش��مش فوالد در داخل کش��ور از کیلویی
حدود  600تومان در سال گذشته اکنون به  1100تومان
رس��یده است .این افزایش قیمت در حالی رخ داده است
که قیمت شمش در بازار جهانی تغییری نداشته است.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد در ادامه گفت:
ب��ا وجود اینکه روند بازگش��ایی ال س��ی داخلی برای
تولیدکنندگان هموار ش��ده اس��ت اما از آنجا که تنزیل
نمی شود ،نقدینگی به جریان نمی افتد و علت آن هم
صادر نش��دن بخش��نامه ها به بانک ها است .طاهری
زاده به ظرفیت معطل مانده تولید کش��ور اشاره کرد و
گف��ت :در حالی  21میلیون تن محصوالت فوالدی در
کش��ور تولید ش��د که ظرفیت تولید  23میلیون تن بود
و علت اس��تفاده نشدن از کل ظرفیت ،عوارض مالیات
بر ارزش افزوده بر قیمت تمام ش��ده،تبعات هدفمندی
یارانه ها و عملی نشدن بسته های حمایتی در راستای
طرح هدفمندی است.
طاهری زاده یادآور شد :قرار بر این بود که  300میلیون
دالر برای واردات مواد اولیه به تولیدکنندگان اختصاص
دهند که هم��ان زمان به خاطر نبود ارزهای یکس��اله،
کسی نتوانس��ت از خطوط ال سی ها استفاده کند .وی
افزود :مس��ئوالن برای استفاده از ارز  1226تومانی قول
می دهند و به قول خود عمل نمی کنند و در این میان
بانک های خارجی نیز وضع ما را فهمیده ،صرافی درست
کرده اند و هف��ت درصد هزینه به مواد اولیه اضافه می
کنند .وی گفت :هم اکنون بعضی از کارخانه های نوردی
 2 ،1و  3ب��ه دلیل نبود مواد اولیه رو به تعطیلی اس��ت
ک��ه تبعات زیادی را در پی خواهد داش��ت .نایب رئیس
انجمن ،اختص��اص ارز کافی ب��رای واردات مواد اولیه،
کاهش بهره های بانکی و تعیین تکلیف معوقات گذشته
تولیدکنندگان را از خواستههای تولیدکنندگان دانست.
سید رسول خلیفه سلطانی در این نشست خبری با ارائه
آمارهای روز فوالد کشور به تشریح وضعیت آماری این
صنعت پرداخت و گفت :واردات میلگرد در سال گذشته
 42درصد در مقایسه با سال  89کاهش داشت که عمده
ترین دلیل آن افزایش تولید داخلی بود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد در ادامه گفت :در این
مدت واردات تیرآهن  33درصد رشد و واردات ورق گرم
و س��رد به ترتیب  11و  18درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه س��ال گذش��ته در مقایسه با سال 89
در خصوص واردات شمش با  31درصد کاهش مواجه
بودیم اضافه کرد :در مجموع کل واردات ما در این مدت
 23درصد کاهش داشته است.
وی ب��ا ارائه آم��اری از تولید بخش خصوصی گفت :در
س��ال گذش��ته تولید بخش خصوصی در تیرآهن 345

هزار ت��ن ،میلگرد  750هزار ت��ن ،ورق یک میلیون و
 600هزار تن ،سایر محصوالت فوالدی  630هزار تن
و کل تولید محصوالت فوالدی در بخش خصوصی 5
میلیون و  350هزار تن بوده اس��ت .در این مدت بخش
خصوصی  850هزار تن شمش فوالدی تولید کرد.
دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان ف��والد در ادام��ه ،کل
محص��والت فوالدی که در س��ال  90در بخش دولتی
و خصوصی تولید ش��د را ب��ه ترتیب  11میلیون و 750
هزار ت��ن و پنج میلیون و  350ه��زار تن اعالم کرد و
گفت :این در حالی اس��ت که این میزان در سال  89به
ترتیب  11میلی��ون و  600هزار تن و  4میلیون و 350
هزار تن بوده است.
خلیفه س��لطانی افزود :واردات محصوالت فوالدی در
س��ال  90پنج میلیون و  590هزار تن بود در حالی که
میزان واردات در سال  89شش میلیون و  730هزار تن
بود و این نشان میدهد که واردات محصوالت فوالدی
در س��ال  90در مقایسه با سال  17 ، 89درصد کاهش
را تجربه کرده است.
دبیر انجمن صادرات محصوالت فوالدی در سال  90را
همراه با رشدی  49درصدی به یک میلیون و  220هزار
ت��ن ذکر کرد و گفت :مصرف ظاهری فوالد نیز س��ال
گذشته  21میلیون و  460هزار تن بود که با مصرف 21
میلیون و  880هزار تنی در سال  ،89کاهش  2درصدی
را نشان می دهد.
وی تصریح ک��رد که به دلیل نبود م��واد اولیه  25تا 30
درصد ظرفیت کارخانجات فوالد فعال نیست و تأکید کرد
که نرخ رشدهای بدست آمده در تولید در شرایطی است
که هیچگونه حمایت تعرفه ای از تولید فوالد به عمل نمی
آید و همچنین نرخ تسهیالت در نظام بانکی نیز اختالف
فاحشی با آنچه در سایر کشورها رایج است دارد.
جهانبخش ش��کری ،رئیس هیئت مدیره جهان فوالد
غرب نیز در این نشس��ت خب��ری گفت :حمایت جدی
از طرف دولت در رابطه با صنایع مورد نیاز اس��ت .وی
تصریح کرد :فوالد ،پش��توانه ثروت کش��ور است و در
صورت بیتوجهی به این بخش ،با مش��کالت بسیاری
روب��هرو خواهیم ش��د .وی اضافه ک��رد :ضعیف بودن
گم��رکات و حمل و نق��ل کاال در نواحی مرزی موجب
از دست رفتن برخی از بازارها شده است.
ش��کری در رابطه با حمایت دول��ت از صنایع فوالدی
ب��ه ذکر نمونه ای پرداخت و گف��ت :کارخانجات ما در
کنار مرز با عراق به س��ختی بازار این کش��ور را بدست
آورده ان��د در حالی که دول��ت ترکیه به رقبای ترک ما
امتیازات خوبی می دهد .هر روز قانونی وضع می ش��ود
که بازارهای ما را به خطر انداخته است.
رضا شهرستانی ،مدیر عامل شرکت نورد و تولید قطعات
ف��والدی نیز در این نشس��ت با انتقاد از خ��روج بی رویه
آهن قراضه از کش��ور تاکید کرد :در حال حاضر در عراق
با وجود مش��کل قطع برق ،خروج آه��ن قراضه ممنوع
است تا از تولیدکنندگان حمایت شود اما در ایران با وجود
وضع عوارض  70درصدی صادرات قراضه ،قیمتی که در
ادامه در صفحه 3

2

شماره بیست و نهم نیمه اول خرداد ماه 1391

خبر داخلی
رشد تولید فوالد خام کشور
در دو ماه نخست سال

تولی��د فوالد خام کش��ور طی دو ماه نخس��ت
سال جاری ،رشدی  9درصدی را تجربه کرده
است و کل تولید شمش فوالد در شرکت های
دولتی و خصوصی تا پایان اردیبهش��ت امسال
به دو میلیون و  580هزار تن رس��یده اس��ت .به گزارش اخبار فوالد به
نقل از ایمیدرو ،برآوردهای اولیه نش��ان از رشد قابل توجه تولید این فلز
اس��تراتژیک در کش��ور میدهد به طوری که کل تولید شمش فوالد در
ش��رکت های دولتی و خصوصی تا پایان اردیبهشت امسال به دو میلیون
و  580هزار تن رسید .همچنین ،کل تولید شمش فوالد در دو ماه ابتدای
س��ال قبل به دو میلیون و  361هزار تن رس��یده بود .از س��وی دیگر بر
اس��اس آمارهای اولیه ،مجموع تولید محصوالت فوالدی کشور در همین
مدت رشد  6درصدی را به ثبت رساند .تولید محصوالت فوالدی از جمله
تیر آهن ،میلگرد ،انواع ورق تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری از مرز دو
میلی��ون و  960هزار تن عبور کرد در حالی که مجموع تولید محصوالت
فوالدی کش��ور در دو ماه ابتدای سال  90به دو میلیون و  799هزار تن
رسیده بود.

گروه ملی فوالد  202هزار تن
محصول نهايي را طي  2ماه
توليد کرد

در ماههاي فروردين و ارديبهش��تماه امس��ال
 202ه��زار ت��ن انواع محص��ول نهايي فوالدي
ش��امل ميلگرد ،مفتول ،تيرآهن و لوله در گروه
ملي صنعتي فوالد ايران توليد شده است.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از ایسنا ،مديرعامل گروه ملي صنعتي فوالد
ايران میزان ش��مش تولیدی در گروه ملی طی  2ماه گذشته را حدود 56
هزار تن اع�لام کرد و گفت :ظرفيت واحد فوالدس��ازي فعلي توليد 400
هزار تن شمش در سال ميباشد و هدف ما در سالجاري اين است كه در
قالب فاز دوم فوالدسازي  250هزار تن به ظرفيت اين واحد اضافه و تالش
ميكنيم اين پروژه تا پايان امسال اجرايي شود.
مهندس شهرباف افزود :برنامه امسال شركت ،دستيابي به توليد  360هزار
تن شمش و يك ميليون و  400هزار تن محصول نهايي است.

بهرهبرداري صنعتي از خط
توليد آهن فسفات اسفوردي
در امسال

خط توليد آهن شركت فسفات اسفوردي در نيمه
دوم امسال به بهره برداري صنعتي ميرسد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از ايميدرو ،در حال حاضر بخش عمده ای از كار
آماده سازی و اصالحات و تست های پایلوت انجام پذیرفته و طرح در مرحله
تست صنعتی است.
راه اندازی خط تولید آهن ش��ركت فسفات اس��فوردي از ابتدای سال  ،90با
مدیریت اين واحد و امکانات و توانمندی کارشناسان و کارکنان مجتمع و با
حمایت شرکت تهیه و تولید مواد معدني در برنامه قرار گرفته است.
در ضمن ،ظرفیت اسمی کارخانه  360هزار تن سنگ آهن وآپاتیت در سال است.

افزایش دو برابری تولیدات
فوالد آلیاژی

مدیرعامل ش��رکت فوالد آلیاژی ای��ران از بهره
برداری کوره س��وم ذوب در ف��والد آلیاژی ایران
خبر داد و گفت :با بهره برداری از کوره سوم ذوب
در شرکت فوالد آلیاژی ایران ،افزایش دو برابری
تولید در کارخانه فوالدسازی محقق می شود .حکم اهلل بابایی با اعالم خبر فوق
از سیاس��ت شرکت فوالد آلیاژی سخن گفت :لزوم توجه به تولید فوالدهای
کیفی و خاص با ارزش افزوده باالتر مورد تاکید فوالد آلیاژی ایران است زیرا
معتقدیم در شرایط تحریم و محدودیت های صادراتی ،از این طریق باید سود
مورد نظر سهامداران شرکت تامین شود.

راه اندازی مجتمع لوله و
فوالد اروند

مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز از راه اندازی
مجتمع لوله و فوالد اروند در محدوده  330هکتار
زمین در منطقه آزاد اروند خبر داد.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از خبرگزاری مهر،
علیرضا کاظمی اظهار داشت :با توجه به اینکه شرایط فعالیت برای واحدهای
صنعتی و تولیدی در منطقه آزاد اروند مناسب است ،راه اندازی مجتمع تولید
لوله و فوالد اروند از برنامه های شاخص شرکت لوله سازی اهواز در سال جاری
است که همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر عملیات اجرایی آن آغاز شد.
وی با بیان اینکه این طرح با اشتغالزایی بیش از پنج هزار و  500نفر به صورت

اخبار انجمن

اقدامات انجمن

شرکت انجمن در جلسه دفتر معاون اول
رئیس جمهور

در خصوص انتخاب واحد نمونه صنعتی

به منظور بررسی آخرین وضعیت واردات کاالهای استراتژیک از جمله فوالد ،جلسهای
با حضور معاون توسعه بازرگانی داخلی و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و معاون ارزی بانک مرکزی در دفتر معاون اول رئیس جمهور
برگزار شد .از انجمن نیز برای شرکت در این جلسه دعوت بعمل آمده بود که آقای
مهندس رجایی ،رئیس هیئت مدیره انجمن در جلسه مزبور شرکت کرد .آقای مهندس
رجایی ضمن مثبت ارزیابی کردن کاهش واردات محصوالت فوالدی در سال ،1390
خواستار آن شد که با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ورود
مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات فوالد به کش��ور تس��هیل گردد .رئیس هیئت مدیره
انجمن همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواس��ت نس��بت به تامین سرمایه در
گردش تولیدکنندگان فوالد اقدام فوری و جدی بعمل آید.

با توجه به اینکه شناسایی و انتخاب واحدهای نمونه سال  1390در دستور کار وزارت
صنعت ،معدن و تجارت قرار دارد ،انجمن طی مکاتبه ای فرم «پرسش��نامه انتخاب
واحد صنعتی نمونه سال  1390بر اساس عملکرد سال  »1389را برای اعضای خود
ارسال کرد و از آنان خواست فرم پرسشنامه را تکمیل کرده و آن را جهت انعکاس به
وزارتخانه مذکور به دفتر انجمن ارسال کنند.
تعدادی از اعضای انجمن به درخواس��ت انجمن پاس��خ دادند که اقدامات
بعدی برای ایشان در حال انجام است.شایان ذکر است از واحدهای نمونه
صنعتی سال  1390در مراسم ویژه ای قدردانی خواهد شد.

سال 1390

گزارش خبری

مستقیم ،چهره منطقه را دگرگون می کند و محرومیت زدایی باالیی خواهد
داشت ،افزود :اعتبار اولیه برای این طرح  200میلیون تومان پیش بینی شده
و  55هزار نفر نیز اشتغالزایی غیر مستقیم خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز با اشاره به گذر این شرکت از مشکالت متعدد پیش
رو و اصالح نیروی انسانی ،تصریح کرد :با اقدامات صورت گرفته ،بدهی این شرکت
از  730میلیارد تومان به  240میلیارد تومان کاهش یافته است.

کاهش مصرف گاز طبیعی در
فوالد غرب آسیا

مق��دار مص��رف گاز طبیعی در واح��د عملیات
حرارت��ی فوالد غرب آس��یا در س��ال  ،90حدود
 12/85متر مکعب به ازای هر تن تولید رس��ید
که این رقم حدود  21درصد پایین تر از استاندارد
مصرف گاز طبیعی برای تولید هر تن کالف عملیات حرارتی است.
همچنین مقدار مصرف هیدروژن در این واحد صنعتی به ازای هر تن کالف
در سال  90به  1/77متر مکعب رسیده است که به گفته روابط عمومیفوالد
غرب آسیا ،با تغییرات صورت گرفته در سگمنت های فرآیند عملیات حرارتی
و بهینه سازی آن ،حدود  355میلیون تومان صرفه جویی شده است.

کارخانه فوالد سیرجان در
آستانه بهره برداری

کارخانه فوالد سیرجان توسط مهندسان داخلی طی 30
ماه به اتمام رس��یده و قادر است س��االنه با خوراک 3
میلیون و  200هزار تن سنگآهن از معادن گلگهر2 ،
میلیون تن کنسانتره آهن  68درصد تولید کند.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از خبرگزاری فارس ،مدیرعامل کارخانه فوالد ایرانیان
س��یرجان در این رابطه اظهار داش��ت :کار نصب تجهیزات به میزان  8هزار و 300
تن به پایان رس��ید که از این مقدار  380تن تجهیزات از کشورهای اروپایی از جمله
سنگش��کن از اروپا خریداری شده است .سبحانی هزینه اتمام طرح کارخانه فوالد
ایرانی��ان را  242میلیارد تومان از طریق بخش خصوصی ،بانکهای عامل و س��هام
بورس اعالم کرد و گفت :در کارخانه فوالد ایرانیان  250نفر بهطور مس��تقیم و یک
هزار و  500نفر به صورت غیرمستقیم جذب بازار کار شدند.
مدیرعامل کارخانه فوالد ایرانیان س��یرجان از افتتاح این کارخانه در آیندهای نزدیک
خبر داد و عنوان کرد :حین فعالیت طرح فوالد و کارخانه طرح توس��عه نیز به دس��ت
متخصصان داخلی با اعتبار  220میلیارد تومان در حال انجام اس��ت که طی دو سال
آینده به انجام میرس��ند و ظرفیت تولید به  4میلیون تن افزایش مییابد .وی خاطر
نش��ان کرد :زیر مجموعه این کارخانه نیز کارخانه فوالد بردسیر است که از تولیدات
این کارخانه تغذیه میشود و قادر است ،ساالنه یک میلیون تن فوالد را تولید کند.

نشست مشترک انجمن و بانک اقتصاد نوین
نشس��ت تخصصی و گردهمایی مدیران ارش��د بانک اقتصاد نوین با فعالین بخش
فلزات اساسی و کانیهای فلزی به ویژه صنعت فوالد با همکاری انجمن در تاریخ 31
اردیبهشت ماه سال جاری در هتل هما تهران برگزار شد.
هدف از برگزاری این نشس��ت ،آش��نایی مدیران بخش صنعت با ساختار بانکداری
شرکتی بانک اقتصاد نوین بود .همچنین معرفی خدمات ویژهای که در این خصوص
توسط آن بانک ارائه میگردد ،از اهداف دیگر این گردهمایی به شمار می رفت.
هماهنگی الزم از س��وی انجمن جهت حضور مدیران شرکت های عضو در مراسم
مذکور بعمل آمد که بیش از  30نفر از طرف اعضاء انجمن در این گردهمایی شرکت
کردند .در پنل تخصصی این نشس��ت ،آقای طاه��ری زاده نایب رئیس انجمن طی
س��خنانی تعامل بانک و صنعت فوالد را ضروری دانس��ت و از مدیران بانک اقتصاد
نوین خواست با اجرای مناسب بانکداری شرکتی و حمایت خود از صنعت فوالد ،نقطه
عطفی را در تاریخ تعامل بانک و صنعت رقم بزنند .گفتنی است در پایان این مراسم از
مشتریان برگزیده بانک نیز تقدیر شد که آقای طاهری زاده هم جزو آنان بود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

حیات واحدهای فوالدی در گرو تامین مالی است
دبی��ر انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران تامین نقدینگی
کارخانجات فوالدی را حیاتی دانست و تصریح کرد :در حال
حاضر اصلی ترین دغدغه تولیدکنندگان فوالد ،تامین مالی
است .سید رسول خلیفه سلطانی در این رابطه افزود :از آنجا
که معموالً  %85جری��ان نقدینگی واحدهای تولیدی صرف
خری��د مواد اولیه آنها چه از داخ��ل و چه از خارج میگردد،
بزرگترین کمک سیس��تم بانکی کمک به برقراری و تقویت
جریان نقدینگی واحدهای تولیدی است.
خلیفه س��لطانی از تدابیری که به قفل ش��دن جریان نقدینگی

واحدهای تولیدی منجر شده است گالیه کرد و گفت :متأسفانه
نزدیک یکس��ال اس��ت که از منابع ریفاینانس و یوزانس خبری
نیس��ت و  LCه��ای داخل��ی هم به روش��ی ک��ه تولیدکننده
میتوانس��ت  LCرا نزد سیس��تم بانکی نقد کند ،ممنوع شده
اس��ت .وی خاطر نش��ان کرد :آنچه در این خص��وص از وزارت
صنعت ،معدن و تجارت انتظار میرود معکوس نمودن این روال
اس��ت .اگر به واقع محدودیتهای خرید خارجی از حیطه توان
خارج است ،برقراری  LCداخلی با تمام لوازم و شرایطش امری
ضروری و نیازی حتمی است.

دبی��ر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران می��زان بهره برداری از
طرح ه��ای نیمه تمام ف��والدی در س��ال  91را در حدود  1تا
 1/5میلی��ون تن برآورد ک��رد و گفت :دولت میتواند به صورت
مدیریت پروژهای ش��ئونات این طرح ها را تحت نظارت گرفته و
با راهاندازی س��تاد ویژهای با اختیارات تام و تمام ،در جهت حل
مس��ائل این طرح ها که عمدتاً از جنس تأمین مالی است ،گام
بردارد تا انشاءا ...بتوانیم این ظرفیت را هر چه سریعتر به تولید
داخلی بیفزاییم.
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خبر خارجی
افزایش تولید جهانی
فوالد خام

انجمن جهانی ف��والد ،تولید جهانی فوالد خام در ماه
آوریل را نس��بت به یک سال قبل مثبت ارزیابی کرده
و افزای��ش 1/2درص��دی آن را اعالم کرده اس��ت .به
گزارش اخبار فوالد ،شصت و دو کشور عضو اتحادیه
در مجموع بیش از  ١٢٨میلیون تن فوالد خام تولید کردهاند اما در آوریل سال قبل رقم
تولید معادل  ١٢٧میلیون تن بوده است .در آسیا ،کشور چین تولید خود را  2/6درصد
در ماه مزبور افزایش داد و رقم تولید خود را  60/6میلیون تن رساند .کره جنوبی و ژاپن
با  2/1درصد و  7/6درصد افزایش ،از تولید معادل  6/01و  9/07میلیون تن برخوردار
بوده اند .کشورهای عضو اتحادیه یورو رشد  5/2درصدی را به ثبت رسانده و به طور
کلی  14/9میلیون تن تولید داشته اند .اما فوالد سازان  CISبه طور کلی با  ٩میلیون
تن تولید فوالد خام در ماه آوریل ،کاهش  4/7درصدی را نسبت به آوریل سال قبل به
ثبت رسانده اند .الزم به ذکر است که در کشورهای  CISتنها روسیه افزایش تولید را
گزارش کرده و با  3/6درصد افزایش تولید خود را به  5/9میلیون تن رسانده است .در
آمریکای شمالی میزان کلی تولید به  10/4میلیون تن در آوریل افزایش یافته که رشد
 5/4درصدی را نش��ان می دهد .اما بر خالف آمریکای شمالی ،کشورهای آمریکای
جنوبی کاه��ش  1/1درصدی را تجربه کرده و و میزان تولید از  4/18میلیون تن در
آوریل سال قبل به  4/13میلیون تن کاهش یافته است .به عالوه سطح تولید در آفریقا
و خاور میانه با رشد  2/7درصدی در آوریل  ٢٠١٢به رقم  2/9میلیون تن رسیده است.

اماراتی ها به دنبال جذب
بازارهای فوالد جهان عرب

یک دفتر فروش در قطر است تا از افزایش تقاضای این کشور در راستای جام جهانی
 2022بهره مند گردد.
عربستان تنها بازار حوزه خلیج فارس است که در حال حاضر رو به رشد بوده و تقاضای
آن رو به باالس��ت .قطر نیز تا سال آینده سرعت بیشتری در روند رشد تقاضا خواهد
داشت تا به تدریج برای جام جهانی آماده گردد .بازار عراق نیز از پتانسیل باالیی برای
شرکت های فوالدی برخوردار است ولی این شرکت اماراتی ورود به این بازار را کمی
سخت ارزیابی کرده است.

کاهش جهاني تولید سنگ
آهن در پی کاهش تقاضا

تولید کنندگان سنگ آهن امیدوارند در روزهای آینده
با انتش��ار خبرهای امیدوارکننده از اقتصاد جهان و به
تبع آن افزایش تقاضا برای س��نگ آهن ،قیمت این
محصول به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
تغییرات آب و هوایی موجب ش��د تا ش��رکتهای بیاچ پی بیلتون ،ویل و تینتو که
مجموع ًا  ۷۰درصد از بازار سنگ آهن جهان را در اختیار دارند در سه ماهه اول سال
جاری با کاهش چشمگیر تولیدات خود مواجه شوند.
اگرچه عواملی چون وضعیت نابسامان اقتصاد اروپا ،کاهش نرخ رشد اقتصادی چین
و نوسانات اقتصاد آمریکا منجر به کاهش تقاضای این محصول در دنیا شده است اما
از طرف دیگر کاهش غیرمنتظره عرضه این سنگ آهن افزایش قیمت جهانی آن را
به دنبال داشته است.
مقامات شرکت سنگ آهن بیاچ پی بیلتون امروز اعالم کردند که تولیدات شرکتشان
در سه ماهه اول سال حدود  ۸درصد کاهش یافته است .گزارش عملکرد شرکتهای
ویل و تینتو نیز نشان میدهد که تولید این شرکتها نیز در سه ماهه نخست سال به
ترتیب  ۱۵و  ۱۰درصد کاهش داشته است.

ادامه از صفحه 1
گمرک برای قراضه تعیین میشود نرخ دولتی است و از این رو باز هم شاهد صادرات
این ماده اولیه مورد نیاز فوالدسازان هستیم.
نوید ایزدپناه ،عضو هیئت مدیره شرکت هفت الماس نیز با بیان اینکه قیمت یک
متر مکعب گاز در بازارهای جهانی  84تومان است ،گفت :در حال حاضر قیمت هر
متر مکعب گاز مصرفی صنایع در ایران حدود  70تومان است که تقریبا  83درصد

افزایش تولید فوالد در
عربستان

رونق بازار ساخت و ساز عربستان موجب شده تا
پیش بینی شود تولید فوالد این کشور بین سال
های  2012تا  2015تا  9درصد افزایش یابد  .
عربستان یکی از بازارهایی است که مورد توجه
زیاد تولید کنندگان فوالد جهان است .عواملی که سرمایه گذاران را به این
کش��ور می کش��اند عبارتند از موقعیت جغرافیایی آن که از افریقا ،اروپا و
کشور های آسیایی مسافتی یکس��ان دارد ،نسبت به امریکا و اروپا نیروی
کار ارزان ت��ری دارد و منایع تامین انرژی و گاز آن ارزان قیمت و مطمئن
است .این بازار با سرعت رشد باال ،فوالدسازان را تشویق کرده خطوط تولید
خود را گسترش دهند.
ن و معادن
محدودیت تهی ه زمی 
سال های اخیر گروه همکاری های خلیح فارس جایگاه مهمی در صنعت
اختصاصی ،مانع سرمایهگذاری
فوالد جهان پیدا نموده است .به پشتوانه رشد تقاضای بخش ساخت و ساز
مصرف فوالد این منطقه باال رفته و در کل صنعت ساخت و ساز کشور های
در فوالد هندوستان
دولت هند در نظر دارد جهت توس��عه ظرفیت  عضو گروه همکاریهای خلیج فارس رونق داشته است .البته در عربستان
صنع��ت فوالد آن کش��ور ،پروژههای فوقالعاده  بازار ساخت و ساز بیشترین مصرفکننده فوالد است.

برنامه اماراتی ها این است که با گشایش دفاتر فروش
در عربس��تان از افزایش تقاضای مقاطع در این کشور
بهره مند شوند .ظاهرا یکی از تجار مقاطع دفتر فروشی
به نام ایج گروپ در جده تا پایان سال افتتاح می کند.
به گزارش اخبار فوالد به نقل از مرکز خدمات فوالد ایران ،محصوالت این شرکت از
خاور دور ،اوکراین ،ترکیه و آفریقای جنوبی است و حدود  10هزار تن در ماه در کشور
های عرب حوزه خلیج فارس فروش دارد .همچنین ش��رکت فوق به دنبال گشایش

قيمتهايجهاني

بزرگ فوالدی را به اجرا درآورد .به گزارش اس��تیل ورلد قرار اس��ت هند 
تا س��ال  ۲۰۱۳بیش از ۱۲۰میلیون تن فوالد تهیه کند که بیشتر افزایش 
ظرفیت مربوط به طرحهای توس��عه کارخانههای فوالدس��ازی کنونی آن 
خواهد بود.
از آنجاکه برای ساخت یک کارخانه ۱۰میلیون تنی در سال به  ۵۰هزار کرور 
روپیه سرمایهگذاری نیاز است و عالوه بر این ،یک کارخانه با این ظرفیت 
س��االنه نیازمند  ۱۶میلیون تن سنگآهن و  ۱۰میلیون تن زغال ککشو 
خواهد بود ،نیاز به تامین منابع مالی و مواد اولیه سنگین ،زمینگران ،آب و 
برق یا انرژی باال و گران ،هزینههای ورودی کارخانههای بزرگ فوالدسازی 
را بهش��دت افزایش میدهد .بنابراین این صنعت بهخصوص کارخانههای 
بزرگ فوالدسازی نیازمند معادن اختصاصی هستند .
این پروژههای بزرگ با مش��کالتی چون خرید زمین و استخراج معادن و...
مواجه هستند ،بنابراین شرکت تاتا استیل طرحهای فوالدسازی خود یعنی 
مجتمع فوالدسازی  ۱۲میلیون تنی در جهارخند و شش میلیون تنی در 
اوریسا را متوقف کرده است .

قیمت واقعی گاز در جهان اس��ت.وی ادامه داد :اگر قیمت گاز باز هم افزایش یابد،
مزیت استفاده از انرژی با قیمت مناسب در صنعت فوالد از بین میرود و بسیاری از
کارخانههای فوالدی صرفه اقتصادی خود را از دست میدهند .وی ادامه داد :صنعت
فوالد نیازمند  21هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است که در حال حاضر کمتر
از  20درصد آن برای تولیدکنندگان فراهم است.

در پایان این نشست خبری ،بهادر احرامیان ،عضو هیئت مدیره شرکت فوالد یزد با
مقایسه هزینه تولید محصوالت نوردی در ایران و جهان ،عنوان کرد :ایران در اکثر
نهاده های تولید فوالد نس��بت به سایر کشورها مزیت مناسبی دارد اما نرخ باالی
بهره بانکی و مسائل مربوط به سرمایه در گردش مانع از استفاده تولیدکنندگان از
این مزیت های بالقوه شده است.

جهانی
فوالدی
شمش و
بازارجهانی
دردر بازار
فوالدی
محصوالتمحصوالت
تغییرات قیمت شمش و
روند تغییرات قیمت روند
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قیمتهایداخلی

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

سایز
سایس

قیمت در هفته سوم اردیبهشت

0.4

قیمت در هفته سوم
اردیبهشت

0.5

14,600

قیمت در هفته چهارم
قیمت در هفته چهارم اردیبهشت
اردیبهشت

13,533

13,416

0.7

13,566

13,366

0.9

13,350

0.6

0.8
1

13,550

سایز
سایز

میلگرددرساده
هفته سوم
قیمت
اردیبهشت
قیمت در هفته سوم
اردیبهشت

قیمت در هفته چهارم
اردیبهشت
قیمت در هفته چهارم
اردیبهشت

13,133

8

*

*

*

13,400

12

*

*

*

13,950

13,950

13,950

13,750

13,750

13,750

قیمت در هفته اول
قیمت در هفته اول خرداد
خرداد
14,150

6.5

13,350

13,250

13,550

13,400

13,350

14

13,583

13,225

13,266

1.25
2
2.5

13,466
13,700

13,300

13,612

13,283

13,500

13,623

13,133
13,400

12,966
13,300

13,433

11,400

سایز

13,283

سایز
8

10
6.5

12,600اردیبهشت
قیمت در هفته سوم

چهارم اردیبهشت
قیمت در هفته
12,900

12,400
11,400

12,600
11,950

*
12,350

*
12,350

*
12,600

سایز
سایس
2

3
4

5
6

8

10

12

15
20

25

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

20

اردیبهشت
اردیبهشت
قیمت در هفته سوم
10,333

10,300

10,225

10,750

10,625

10,537

10,750

10,612

10,537

*

10,925

10,550

*

10,700

10,700

*

10,550

10,550

*

10,550

10,550

*

10,550

10,550

*

10,650

10,525

*

10,650

10,500

*

10,650

10,500

*
12,700

*
12,880

*
13,000

13,950
12,700

13,950
12,850

13,950
13,000

13,750
12,700

13,750
12,900

12,700

12,900

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار
12,700
هفته سوم
قیمت در

22

سایز
سایز
25

قیمت در12,900
هفته چهارم

اردیبهشت

8
28
10
30

12,700اردیبهشت
قیمت در هفته سوم

اردیبهشت

12,400
12,650
12,350
13,000
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12,770
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چهارم اردیبهشت
قیمت در هفته
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12,600
12,650

12
32
14

12,900
13,400

12,700

16

18
20

22

25

28
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32

12,880
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چهارم اردیبهشت
قیمت در هفته
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12,700
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13,000
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12,770

12,770

13,000

13,200

13,000

12,000

12,100

چهارم اردیبهشت
قیمت در هفته
12,000

اول خرداد
قیمت در هفته
12,000

12

سایز

14
سایس
16
6.5
18
8
20
10

13,000

12,700

6

12,350

12,550

12,650

10

12,550
12,770
12,600
13,000

12,900

12
4

6.5
12
8
16

12,900
13,000

11,900
12,150

12,000
12,300

*
12,150

سایس
10

خرداد

 11,900اردیبهشت
قیمت در هفته سوم

12,000
12,500

12,150
12,300

8

اول خرداد
قیمت در هفته
12,700

نبشی12,350

12,200
12,450

16
5

12,950
هفته اول
قیمت در

12,850

12,300

12,100
اول خرداد
قیمت در هفته

12,900

12,900

12,450

12,550

13,750
12,900

13,000

12,300

12,150

12,500

12,650

10
3

12,550
11,900

12,150

خرداد
قیمت در هفته اول
قیمت در هفته اول خرداد

فوالدی در بازارهای تهران
12,300
قیمت محصوالت 12,150
5
8
سایس

اول خرداد
قیمت در هفته
12,900

نبشیهفته سوم
قیمت در
سوم اردیبهشت
قیمت در هفته
اردیبهشت

قیمت در هفته چهارم
چهارم اردیبهشت
قیمت در هفته
اردیبهشت

12,300

6

ساده
سوم اردیبهشت
میلگردهفته
قیمت در

8
12

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
قیمت در هفته چهارم

3
4

قیمت در هفته چهارم اردیبهشت

14
18

اردیبهشت
اردیبهشت
قیمت در هفته چهارم

سایز

سایس

11,900
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10
14
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قیمت در هفته

11,950
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خردادخرداد
قیمت در هفته اول

میلگرد آجدار

12
16

قیمت در هفته سوم

قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای تهران
نبشی

میلگرد ساده

10

13,600

1.5

14,200

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران

22
12

*
12,150

12,700
12,300

ناودانی11,900

11,900اردیبهشت
قیمت در هفته سوم

**
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12,530
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12,350
*
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12,700

ناودانی
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ناودانی12,350
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12,500

قیمت در هفته سوم

 12,350اردیبهشت
سوم
قیمت در هفته
اردیبهشت
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*

12,650

قیمت در هفته چهارم
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12,300

12,400
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12,500

12,250

12,300

12,400

14
16

18
20

22

بازار تهران
هفتگی
روند تغییرات
تهران
در بازار
فوالدی در
محصوالتفوالدی
قیمتمحصوالت
قیمت
تغییرات
15000
14000
13000
12000
11000
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