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رو به اتمام است

فهرست
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سخن اول

چرا تعرفه به تنهایی راهگشا نیست؟

 شماره 93  نیمه دوم اسفند  ماه  1394 

بـر.اسـاس.آخریـن.مباحـث.و.کنفرانس.هـای.علمـی.کـه.بـا.محوریـت.

صنعـت.فـوالد.در.سرتاسـر.دنیـا.برگـزار.شـده.اسـت،.همـه.کارشناسـان.

و.فعـاالن.ایـن.صنعـت.متفـق.القـول.هسـتند.کـه.تـا.اواخر.سـال.2016.

اتفـاق.خاصـی.در.دنیـا.نخواهـد.افتـاد.و.مسـیر.برگشـتی.در.قیمـت.هـا.

وجـود.نـدارد..حتـی.کاهـش.7.درصـدی.تولیـد.چیـن.نیـز.به.نظـر.نمی.

.go out.رسـد.شـرایط.را.بهتـر.کند،.گرچـه.از.دو.سـال.پیش.اسـتراتژی

توسـط.دولتمـردان.چینـی.برنامه.ریزی.شـده.بـود.و.از.همـان.موقع.زنگ.

خطـر.ایـن.روزهـا.نیز.شـنیده.مـی.شـد..در.واقع.چین.بـا.صـادرات.مازاد.

خـود.-حـدود.10.درصـد.برابـر.بـا.80.میلیـون.تـن.-.کـه.4.برابـر.کل.

تولید.ایران.اسـت.توانسـته.شـرایط.را.بـرای.تولیدکنندگان.دشـوار.کنند..

بنابرایـن.قیمـت..محصـوالت.داخلی.نیز.تابعـی.از.قیمت.هـای.چین.بوده.

و.هرچـه.قیمـت.هـای.چیـن.کاهـش.پیدا.کنـد.وضع.بـرای.فوالدسـازان.
داخلـی.بـه.همین.منـوال.خواهـد.بود..

را. خـود. دفاعـی. دیوارهـای. اسـتراتژی. ایـن. برابـر. در. البتـه. کشـورها.

می.چیننـد.تـا.از.صنایـع.خـود.در.برابـر.این.هجـوم.ها.دفاع.کننـد..گرچه.

مسـئولین.و.سیاسـتگزاران.داخلـی.کشـور،.نسـبت.به.این.موضـوع.توجه.

و.عنایـت.کـم.تری.داشـته.کـه.منجر.بـه.از.بین.رفتـن.واحدهـای.زیادی.

شـد..در.ایـن.خصـوص.گرچه.به.نظرم.تعرفـه.ها.دیگر.بازدارنده.نیسـت.و.

اسـتفاده.از.ابزارهـای.دیگـری.را.بایـد.در.نظر.داشـت..مثال.کشـور.هند.با.

تعیین.MIP.که.مخفف.Minimum Import Price.اسـت.و.مینیوم.
قیمـت.محصـوالت.وارداتی.را.مشـخص.کرده.اسـت..

نکتـه.دیگـر.اینکـه.حمایت.های.گسـترده.دولـت.چین.از.صنایـع.فوالدی.

ایـن.کشـور.باعـث.قرارگیری.تولیدکننـدگان.ایرانـی.در.رقابتـی.ناعادالنه.

شـده.اسـت..بـا.وجـود.اینکه.کیفیـت.محصـوالت.تولیدکننـدگان.داخلی.

شـبیه.بـه.هـم.نیسـت.ولـی.فرقـی.میـان.آنهـا.گذاشـته.نمی.شـود.یـا.

تفـاوت.در.فراینـد.تولیـد.یـا.نحـوه.حمایت.دولـت.از.بخش.هـای.مختلف.

زنجیـره.تولیـد.بـا.هـم.همخوانی.نـدارد..همه.این.مسـائل.و.عـدم.تکمیل.

زنجیره.هـای.تامیـن.باعـث.مـی.شـود.کـه.نتوانیـم.در.تعییـن.قیمت.هـا.

موثـر.باشـیم.و.باعث.شـد.که.چین.دسـت.باال.را.در.این.عرصـه.در.اختیار.
داشـته.باشد..

در.واقـع.تنهـا.بـا.مشـخص.شـدن.حجـم.واردات.و.تقاضاهـای.بعـدی.

می.توانیـم.شـاهد.تحریک.و.تعیین.قیمـت.ها.در.بازار.فوالد.ایران.باشـیم..

امـروز.شـاهدیم.کـه.در.صنایـع.ایجـاد.شـده.نتوانسـته.ایم.چتـر.حمایتی.

خود.را.برقرار.کنیم.و.بسترسـازی.درسـتی.در.این.زمینه.داشـته.باشـیم،.

پـس.چطـور.می.توان.انتظار.داشـت.در.شـرایطی.که.نرخ.بهـره.برداری.از.

ظرفیـت.کارخانجات.مسـتمرا.در.حال.کاهش.اسـت،.سـرمایه.گذاری.های.

داخلـی.و.خارجـی.بـه.ایـن.صنعـت.ورود.کننـد.یـا.بـه.چشـم.اندازهـای.

طراحـی.شـده.دسـت.پیـدا.کنیـم..در.چنیـن.شـرایطی.سـرمایه.گـذار.

و..مشـارکت.کننـده.راغـب.بـه.حضـور.در.ایـن.صنعـت.نیسـتند.چراکـه.

نـه.تنهـا.اسـتراتژی.توسـعه.فـوالد.کشـور.مـا.واقـع.بینانـه.نیسـت،.بلکه.

زیرسـاخت.های.توسـعه.فـوالد.)در.بخـش.هـای.حمـل.و.نقـل،.زنجیـره.
تامیـن.و.معـادن(.نیـز.وجود.نـدارد..

وقایع اتفاقیه فوالد 
ایران در سال 94

اتفاقات صنعت و  مروری بر تاثیرگذارترین 
بازار فوالد ایران در سالی که گذشت:

روزهای.پایانی.ســال.1394.هم.در.حال.ســپری.شدن.اســت.و.یک.سال.دیگر.هم.به.قدمت.

صنعت.فوالد.در.ایران.افزوده.می.شــود..همیشه.نگاهی.به.اتفاقات.گذشته.می.تواند.چراغ.راه.

آینده.باشــد.و.از.این.رو.تصمیم.گرفتیم.در.این.شماره.از.بولتن.اخبار.فوالد.که.آخرین.شماره.

آن.در.ســال.جاری.است،.مروری.داشته.باشیم.بر.مهم.ترین.و.تاثیرگذارترین.رویداهای.فوالد.

ایران.در.سال.94..سالی.که.شاید.مشخصه.اصلی.اش.برای.فوالد.ایران.رکود.عمیق.بود.و.زیان.

دهی.بســیاری.از.کارخانجات.و.حتی.تعطیلی.برخی.واحدها.که.شمار.آن.در.گفتگو.های.غیر.

رســمی.بیش.از.50.مورد.عنوان.می.شود..ســالی.که.روزهای.آغازین.تاریکی.برای.بازار.فوالد.

کشور.داشت.و.روز.های.پایانی.اش،.فوالدی.ها.را.به.سال.بعد.امیدوار.ساخته.است..سالی.که.بر.

اساس.آمار.اعالم.شده.10.ماهه.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.ایران.5.درصد..در.فوالد.خام.و.7.

درصد.در.محصوالت.فوالدی.افت.تولید.داشته.ایم..سالی.که.به.دلیل.کندی.دولت.در.تصمیم.

گیری.برای.افزایش.تعرفه.و.البته.خنثی.شــدن.افزایش.تعرفه.های.ســال.93.به.دلیل.کاهش.

شدید.قیمت.های.جهانی،.86.درصد.افزایش.واردات.در.محصوالت.فوالدی.داشته.ایم.که.سهم.

اصلی.و.85.درصدی.آن.را.ورق.های.فوالدی.تشکیل.می.دهد.سالی.که.مصرف.ظاهری.فوالد.

خام.متاثر.از.رکود.حاکم.بر.بازار.فوالد.10.درصد.کاهش.یافت.و.مصرف.ســرانه.کشور.به.192.
کیلوگرم.رسید.

اتفاقات.مهمی.در.سال.94.برای.صنعت.و.بازار.فوالد.کشور.رخ.داد.اما.شاید.تاثیرگذار.ترین.آن.

ها.را.بتوان.این.گونه.نام.برد:.ابالغیه.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.در.خصوص.نسبتهای.قیمتی.
زنجیره.فوالد،.افزایش.دیرهنگام.تعرفه.واردات.محصوالت.آلیاژی.و.تصویب.طرح.خرید.دین.

ابالغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نسبتهای قیمتی 
زنجیره فوالد 

عدم.توازن.ایجاد.شده.در.زنجیره.فوالد.کشور.به.ویژه.در.حلقه.های.باالدستی.این.زنجیره،.

باعث.پدید.آمدن.اختالفات.گسترده.واحدها.برای.معامالت.شده.بود..محصول.تولیدی.

یک.واحد.مواد.اولیه.واحدی.دیگر.بود.و.عدم.تناسب.تولید.در.این.دو.حلقه،.تعیین.قیمت.

هر.کاال.از.این.زنجیره.را.به.یک.ضرورت.تبدیل.کرده.بود..این.موضوع.از.سال.92.با.ابتکار.

عمل.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.و.محاسبه.نسبتهای.قیمتی.برای.محصوالت.مختلف.

زنجیره.فوالد.آغاز.شد.و.پس.از.ارائه.به.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.و.گذر.از.مراحل.

بررسی.های.کارشناسی.و.حسابرسی.در.تیرماه.94.توسط.وزیر.صنعت،.معدن.و.تجارت.

به.واحدهای.تولیدی.ابالغ.شد.که.در.آن.نسبت.قیمتی.گندله.20.درصد.و.آهن.اسفنجی.
47.درصد.قیمت.نقدی.شمش.فوالد.خوزستان.در.بورس.کاال.تعیین.گردید..

این.ابالغیه.با.واکنش.های.متفاوت.و.در.برخی.اوقات.شدید.موافقان.و.مخالفان.روبرو.شد..

شرکت.های.سنگ.آهنی.که.تولیدگندله.کشور.را.در.اختیار.دارند،.به.شدت.به.این.ابالغیه.

و.چرایی.صدور.آن.تاختند.و.از.سوی.دیگر.فوالدی.ها.که.از.سابقه.کارشناسی.و.حسابرسی.

دوساله.آن.مطلع.بودند،.به.دفاع.از.اقدام.وزیر.برخاستند..حتی.این.اختالفات.به.معاون.اول.
رئیس.جمهور.هم.کشیده.شد.و.چند.نامه.ای.بین.وی.و.وزیر.صنعت.رد.و.بدل.گشت..

 بهمن تجلی زاده: با.عرض.سالم
شاخص.مدیران.خرید.یا.پی.ام.ای.از.سال.1948.از.مهمترین.ابزار.و.
سنجش.رکود.و.رونق.در.اقتصاد.شناخته.می.شده.که.ترکیبی.شامل.

5.شاخص.فرعی.ذیل.است:
1-سطح.تولید

2-سطح.سفارشات.جدید.از.مشتریان
3.–سرعت.تحویل.توسط.تامین.کنندگان

4-موجودی.کاال
5-میزان.و.وضعیت.استخدام

عدد.زیر.50.بیانگر.شرایط.انقباضی.و.باالی.50.نشانه.رونق.می.باشد.
مقدار.شاخص.در.فوریه.برای.بخش.فوالد.در.چین..باال.امد.و.49.شده.که.در.نمودار.باال..تغییرات.ان.نیز.اورده.شده.است.

و.می.تواند.امیدواری.به.رونق.و.افزایش.قیمت.های.جهانی.را.در.بر.داشته.باشد..الهی.امین

محمود ارباب زاده: سالم.خدمت.بزرگان.صنعت.فوالد؛.اخیراً.خبر.امضا.توافقنامه.با.شرکت.پوسکو.کره.براي.ساخت.یک.

کارخانه.فوالد.با.استفاده.از.تلنولوژي.أنحصاري.فأین.نکس.منتشر.شد.با.توجه.به.بازدید.ازاین.روش.و.اطالع.جمع.اوري.شده.
موارد.زیر.را.به.استحضار..مي.رسانم:.

1-.در.این.روش.از.پودر.سنگ.اهن.در.وأکتوبر.هاي.خاص.احیا.و.سپس.به.صورت.بریکت..شارژ.کوره.ذوب.مي.شود
2-.پودر.ذغال.به.صورت.بریکت.شارژ.مي.شود.

3-.ارتفاع.سازه.راکتور.براي.ظرفیت.5/1.میلیوني..بیش.از.120.متر.میباشد..
4-.دانش.بهره.برداري.از.این.نکنولوژي.در.انحصار.کره.جنوبي.میباشد

5-.استفاده.از.سنگ.اهن.کم.عیار.و.ذغال.غیر.کک.شود.عالوه.کاهش.بهروري.حجم.سرباره.تولیدي.افزایش.مي.یابد.و.هزینه.
حمل.مواد.افزایش.مي.یابد.

5-.در.مقایسه.با.کوره.بلند.هزینه.سرمایه.گذاري.ان.حدود.85٪.کوره.بلند.مي.باشد.
تصمیم.گیري.در.مورد.استفاده.از.این.تکنولوژي.نیاز.به.کار.کارشناسي.جامع.دارد.

.مهدی.بینایی:.به.جز.چیالن.در.کجا.این.اخبار.منتشر.شد؟؟؟.
از.ماه.ها.قبل.در.همین.گروه.چیالن.مباحث.زیادي.در.خصوص.نرخ.محصوالت.فوالد.مبارکه.و.مقایسه.با.قیمت.هاي.
چیني.مطرح.شد..به.نحوي.که.این.مباحث.به.رسانه.ملي.هم.کشیده.شد.و.متاسفانه.خیلي.از.حقایق.در.آن.شب.هم.

مطرح.نگردید.
اما.پیش.بیني.که.از.آن.مباحث.منتج.مي.شد.دامپینگي.بود.که.خیلي.از.سروران.عزیز.وجودش.را.منکر.مي.شدند.اما.
امروز.مي.بینیم.که.چین.با.شروع.مصرف.داخلي.فوالدش.به.یکباره.قیمت.ها.را.باال.برد..خیلي.از.واردکنندگان.هنوز.در.
تردید.تداوم.واردات.هستند..ذائقه.خیلي.از.تولید.کنندگان.در.حال.تغییر.به.سمت.ورق.هاي.وارداتي.بود.و.حاال.شرایط.

عوض.شده.است.
امروز.به.خود.مي.بالیم.که.فوالد.مبارکه.بدون.حمایت.دولتي.و.با.همه.مشقت.ها.مقابل.دامپینگ.ایستاد.تا.در.آستانه.سال.

جدید.شاهد.رونق.بازار.قوالد.کشور.باشیم
و.اما.نکته.آخر.اینکه.ما.تولیدکنندگان.پایین.دست.سال.ها.در.کنار.فوالد.مبارکه.تغذیه.شده.ایم..نمي.دانم.سال.هاي.قبل.
را.به.یاد.مي.آورید.یا.خیر..زماني.که.قیمت.فوالد.مبارکه.به.مراتب.پایین.تر.از.قیمت.بازار.بود..شاید.به.رسم.قدرداني.از.آن.

روزها.جا.داشت.که.این.روزها.بیش.از.پیش.کنار.بزرگترین.واحد.تولیدي.فوالد.کشور.بمانیم.

 سید رسول خلیفه سلطانی:.باسالم؛.مزیت.اصلی.روش.فاینکس.استفاده.از.سنگ.آهن.ریزدانه.و.همنشینی.

بسیار.کوتاه.مدت.ذرات.باگاز.احیائی.است..این.فن.آوری.در.زمره.نسل.جدید.فن.آوری.احیاء.محسوب.شده.از.آنجا.

که.با.تنوع.سنگ.و.عوامل.احیائی)گاز.و.ذغال،.خصوصا.از.نوع.حرارتی(.ما.در.ایران.سازگاراست.می.توانیم.استقبال.
خوبی.از.آن.داشته.باشیم.وعلی.القاعده.با.روش.هایي.که.با.گندله.احیا.صورت.می.پذیرد.وحدود4ساعت.

همنشینی.با.گاز.به.طول.می.انجامد.قابل.مقایسه.نیست.

.جهاندار شکری:.با.سالم؛.صادرات.به.چه.قیمتی؟!.باید.کاری.کنیم.ارزآوری.بیشتری.داشته.باشیم..صادرات.در.
صورتی.ارزش.دارد.که.کاالی.نهایی.را.با.قیمتی.بفروشیم.که.کاالی.ما.با.قیمت.هم.سطح.کاالی.ترك.و.روس.

به.فروش.برود.نه.پایین.تر.از.کاالی.بی.کیفیت.چینی.

.میکائیل.عظیمی:.به.اطالع.می.رساند.نامه.بانک.مرگزی.جمهوری.اسالمی.ایران.به.بانک.های.عامل.در.خصوص.چگونگی.
استفاده.از.تسهیالت.خرید.دین.ابالغ.شده.ومتقاضیان.محترم.استفاده.از.این.تسهیالت..می.توانند.به.بانک.های.عامل.خود.

مراجعه.نمایند.و.نامه.فوق.به.انجمن.فوالد.جهت.اطالع.رسانی.به.واحد.ها.ابالغ.شده.است.

chilan magazine
online

ما را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید:
  و  

instagram.com/chilan magazine 
chilan magazine

.علی زمانی: امروز.کشور.براي.خروج.از.تنگناي.سخت.رکود،.نگاه.ملي.است.و.نه.بنگاهي..در.واقع.ضمن.توجه.ویژه.به.
سرمایه.هاي.ملي.کشور.که.در.قالب.شرکت.هاي.بزرگ.از.جمله.فوالدي.هاي.عزیز.متبلور.مي.باشد.حمایت.

از.صنایع.پایین.دستي.نیز.نباید.از.اولویت.خارج.شود.

کاهش.%2.39. زاده:. طاهری  رضا  حمید   

ارزش.سهام.بورس.شانگهای.و.کاهش.%0.15.

افت. از. پس. امریکا. دالر. به. نسبت. یوان. ارزش.

25%.صادرات.ماه.فوریه.چین،.قطعاً.روي.فوالد.
تاثیر.میگذارد.

 بهرام سبحانی: نایب.رئیس.انجمن.آهن.و.فوالد.کره:.در.همه.جای.دنیا.قیمت.فروش.داخلی.باالتر.از.صادراتی.است..
فوالدسازان.کره.زیان.ناشی.از.قیمت.های.پایین.صادرات.را.با.سود.ناشی.از.فروش.داخلی.جبران.می.کنند.
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چیالن، پیشاپیش سال نو را تبریک می گوید



پیشنهاد وزیر صنعت به مدیرعامل 
جدید فوالد آلیاژی ایران 

به.گزارش.چیالن،.محمدرضا.نعمت.زاده.با.هیئت.همراه.از.

شرکت.فوالد.آلیاژی.ایران.و.طرح.توسعه.این.شرکت.بازدید.

کرد..نعمت.زاده.در.این.بازدید.به.قدیریان.مدیرعامل.شرکت.

فوالد.آلیاژی.ایران.پیشنهاد.کرد.که.با.هدف.بازاریابی.بهتر.این.

شرکت.تعداد.نمایندگی.های.فروش.خود.را.در.کشور.افزایش.

دهد..نعمت.زاده.همچنین.بر.ورود.به.بازارهای.صادراتی.تاکید.کرد.و.گفت:.فروش.و.توزیع.
را.هم.در.داخل.و.هم.در.خارج.از.کشور.جدی.بگیرید..

۱۵۰ میلیارد تومان اوراق سلف در 
بورس کاال ذوب آهن اصفهان به 

فروش رسید
به.گزارش.چیالن،.مراسم.انتشار.اوراق.سلف.موازی.تیرآهن.
به.منظور.تامین.مالی.شرکت.ذوب.آهن.اصفهان.در.شرکت.

بورس.کاال.برگزار.شد.
مدیر.عامل.بــورس.کاالی.ایران.با.قدردانی.از.همکاری.شــرکت.های.ذوب.آهن،.تامین.
سرمایه.امین.و.کارگزاری.امین.آوید.برای.تحقق.تامین.مالی.صنایع.از.طریق.بورس.کاالی.
ایران.گفت:.ذوب.آهن.اصفهان.از.اصلی.ترین.عرضه.کنندگان.در.بورس.کاالی.ایران.است.
و.امروز.برای.نخســتین.بار.تامین.مالی.یکساله.این.شــرکت.با.انتشار.اوراق.سلف.موازی.
تیرآهن.انجام.می.شــود.تا.مسیری.جدید.برای.تامین.مالی.صنعت.فوالد.کشور.از.طریق.

بازار.سرمایه.باز.شود..
وی.اظهار.داشــت:.ارزش.هر.قرارداد.ســلف،.یک.تن.تیرآهن14و.کل.حجم.عرضه.اوراق.
حدود.111.هزار.تن.اســت؛.همچنین.نرخ.سودی.که.برای.این.اوراق.در.سررسید.درنظر.

گرفته.شده.حداقل.24درصد.و.حداکثر.27.درصد.خواهد.بود..
ضمن.این.که.شرکت.تامین.سرمایه.با.توجه.به.تعهدی.که.در.پذیره.نویسی.دارد،.نرخ.23.

درصد.روز.شمار.را.برای.این.اوراق.تعهد.کرده.است.
صادقی،.مدیرعامل.ذوب.آهن.اصفهان.هم.با.بیان.اینکه.شفافیت.و.کشف.عادالنه.قیمت.ها.
براساس.عرضه.و.تقاضا،.از.مزایای.اولیه.بورس.کاال.به.شمار.می.رود.گفت:.در.همان.زمان.
راه.اندازی.بورس.فلزات،.اهدافی.همچون.حل.مشکالت.نقدینگی.و.تامین.مالی.برای.بورس.

کاال.متصور.بودیم.که.امروز.شاهد.تامین.مالی.صنایع.از.این.بازار.هستیم..
وی.اظهار.داشت:.رقم.150میلیارد.تومان.تامین.مالی.انجام.شده.از.طریق.ابزار.اوراق.سلف.
بورس.کاالی.ایران،.برای.شرکت.ذوب.آهن.اصفهان.رقم.بزرگی.محسوب.نمی.شود.اما.برای.
حضور.در.این.مراسم.بسیار.خرسندم،.چراکه.بورس.کاال.در.مسیر.گره.گشایی.از.مشکالت.
صنایع.که.یکی.از.اصلی.ترین.این.مشکالت،.تامین.مالی.است.قرار.گرفته.و.امیدوارم.که.
انتشار.اوراق.سلف.موازی.تیرآهن.شرکت.ذوب.آهن،.شروع.کننده.تامین.مالی.صنعت.فوالد.

کشور.از.بورس.کاال.باشد.

آخرین خبرهای رئیس انجمن از 
مسائل فوالدی 

بهرام.ســبحاني،.رئیس.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.با.اشاره.به.

وضعیت.فعلي.واحدهاي.فوالدي.کشور.اظهار.کرد:.تولیدکنندگان.

فوالد.به.همراه.ایمیدرو.براي.حل.مشــکالت.واحدهاي.فوالدي.

کشور.اقدام.به.تهیه.بسته.حمایتي.براي.این.صنعت.کرده.بودند.
که.هنوز.به.تصویب.نهایي.مسووالن.نرسیده.است..

وي.با.بیان.اینکه.حذف.ارز.مبادالتي.براي.واردات.4.محصول.فوالدي.یکي.از.تصمیمات.مناسب.

براي.تولیدکنندگان.فوالد.بوده.است،.افزود:.افزایش.تعرفه.فوالد.هم.قرار.شده.به.محض.تصویب.
نهایي.در.اوایل.سال.آینده.اجرایي.شود..

رئیس.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.اضافه.کرد:.در.این.بسته.حمایتي.پیشنهادهاي.مختلفي.براي.

ارائه.تســهیالت.ارزان.و.ثابت.نرخ.انرژي.به.واحدهاي.تولیدي.پیشنهاد.شده.بود.که.امیدواریم.
اجرایي.شود..

سـبحاني.بـا.بیـان.اینکه.موضـوع.خرید.دیـن.براي.بخش.هـاي.فـوالدي.مـورد.موافقت.بانک.

مرکـزي.قـرار.گرفتـه.و.حتـي.بـه.تعـدادي.از.بانک.ها.هم.ابالغ.شـده.اسـت،.گفت:.هنـوز.این.

موضوع.هم.عملیاتي.نشـده.اسـت..سـبحانی.بـا.بیان.اینکه.هنـوز.تقاضا.در.بازار.فـوالد.افزایش.

نیافتـه.اسـت،.تصریـح.کـرد:.امـروز.حـدود.3.میلیون.تـن.محصـول.در.کارخانه.هـاي.فوالدي.

روي.زمیـن.اسـت.و.برخـي.واحدها.هـم.براي.جبران.کمبـود.نقدینگي.خود.محصوالتشـان.را.
بـا.ضـرر.صادر.مـي.کنند.

در بازدید معاون وزیر صنعت از فوالد 
خراسان تشریح شد:

جدیدترین اخبار توسعه  فوالد 
خراسان به روایت مدیرعامل

دکتر.سرقینی،.معاون.امور.معادن.و.صنایع.معدنی.وزیر.صنعت،.

معدن.و.تجارت.و.هیات.همراه،.با.حضور.در.فوالد.خراسان،.ضمن.

بازدید.از.طرح.های.توسعه.مجتمع،.شامل.فوالدسازی.شماره.2،.گندله.سازی،.پست.برق.و.خط.

انتقال.400.کیلوولت،.از.نزدیک.در.جریان.مســائل.و.مشکالت.طرح.های.توسعه.شرکت.قرار.
گرفت.و.از.پیگیری.مسایل.مربوط.به.طرح.ها.خبر.داد..

جعفر.سرقینی.در.خصوص.طرح.های.توسعه.در.دست.اجرا.مجتمع.فوالد.خراسان.گفت:.طرح.

گندله.سازی،.یکی.از.حلقه.های.مهم.در.تکمیل.زنجیره.تولید.در.فوالد.خراسان.است.که.امید.
می.رود.هرچه.سریعتر.راه.اندازی.شود..

مهندس.احمدی.نیز.با.اعالم.وضعیت.پروژه.های.توســعه.ای.شرکت.گفت:.پروژه.فوالدسازی.با.

90.درصد.پیشرفت.فیزیکی.و.گندله.سازی.با.80درصد.پیشرفت،.از.بخش.های.اصلی.توسعه.
در.مجتمع.است..

مدیرعامل.فوالد.خراسـان.با.اشـاره.به.این.که.پروژه.تولید.کنسـانتره.سـنگ.آهن.در.سـنگان،.

اجـرای.خـط.دوم.انتقـال.400.کیلوولت.و.افزایش.پسـت.برق.به.بیـش.از.دو.برابر.وضع.موجود.

و.نیز.اجرای.شـبکه.تامین.و.توزیع.آب.از.سـد.بار،.از.دیگر.طرح.های.مهم.توسـعه.در.مجتمع.

فـوالد.خراسـان.اسـت،.اظهار.داشـت:.فوالد.خراسـان.معـادل.100درصـد.واحد.هـای.موجود.

خـود،.پـروژه.هـای.توسـعه.ای.در.دسـت.اجـرا.دارد.کـه.این.پـروژه.ها.در.سـال.آینـده.به.بهره.
برداری.می.رسـند.

 حذف ارز مبادله ای از واردات
4 محصول فوالدی 

به.گزارش.سازمان.توســعه.و.نوسازی.معادن.و.صنایع.معدنی.

ایران)ایمیدرو(،.سازمان.توسعه.تجارت.ایران.در.بخشنامه.ای.که.

به.کلیه.سازمان.های.صنعت،.معدن.و.تجارت.استانها.ابالغ.کرده،.

آورده.اســت.که.از.تاریخ.ابالغ،.اختصــاص.ارز.مبادله.ای.به.هر.

میزان.به.منظور.واردات.تعرفه.های.مذکور.ممنوع.است..بر.این.اساس.میزان.تعرفه.چهار.دسته.

از.اقالم.فوالدی.اعالم.شده.به.ترتیب.شامل.میله.های.گرم.نوردشده،.بصورت.طومارهای.نامنظم.

پیچیده.شده.با.تعرفه.10.درصد،.مفتول.از.فوالد.فنری.کرم.سیلیکون.با.تعرفه.10.درصد،.مفتول.

از.فوالد.فنری.کرم.وانادیو.با.تعرفه.10.درصد.و.مفتول.های.ممزوج.سردکشــیده.شده،.آتیل.و.

فسفاته.شده.به.صورت.کالف.به.قطر.5.تا.35.میلیمتر.با.تعرفه.چهار.درصدی.هستند.که.از.این.
پس.مشمول.ارز.متقاضی.خواهند.بود.

فوالد مبارکه برترین شرکت 
دانشی ایران شد

شرکت.فوالد.مبارکه.اصفهان.عنوان.برترین.شرکت.دانشی.کشور.در.

سال.1394.را.کسب.کرد..براین.اساس.شرکت.فوالد.مبارکه.اصفهان.

ضمن.کسب.عنوان.برترین.شرکت.دانشی.کشور.در.سال.1394.موفق.
به.راهیابی.به.جایزه.MAKE.آسیا.در.سال.2016.شد.

توضیح مدیرعامل شرکت ملی 
فوالد ایران درباره ِپِرد

بــه.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد.به.نقل.از.ماین.نیوز،.عبدالمجید.

شریفی.مدیرعامل.شرکت.ملی.فوالد.ایران.اظهار.داشت:.طرح.

پِِرد)Persian.Reduction(،.نخستین.طرح.بومی.شده.ایرانی.

احیای.مستقیم.برای.تولید.آهن.اسفنجی.است.که.با.توجه.به.

ویژگی.های.خاص.آن.در.مقایسه.با.طرح.های.تولید.اسفنجی.در.

جهان.باید.به.صورت.اساسی.و.زیربنایی.مورد.توجه.قرار.بگیرد..وی.ادامه.داد:.با.توجه.به.وجود.

ذخایر.غنی.گاز.در.کشور،.در.واحدهای.تولید.آهن.اسفنجی.طرح.های.8.گانه.فوالد.استانی.از.
روش.پرد.استفاده.شده.است.

مدیرعامل آهن و فوالد ارفع:
به سال آینده خوشبین هستیم

مدیرعامل.شرکت.آهن.و.فوالد.ارفع.پیش.بینی.کرد.کرد.که.بازار.

فوالد.کشــور.در.تابستان.سال.1395.وضعیت.بهتری.را.تجربه.

خواهد.کرد.اما.در.عین.حال.رکود.فعلی.بازار.فوالد.را.عمیق.تر.از.

آن.دانست.که.به.راحتی.تمام.شود..وی.در.عین.حال.توضیح.داد:.

پیش.بینی.می.کردند.شب.عید.سختی.در.سال.1394.خواهیم.

داشــت.اما.همین.امروز.در.زمینه.تقاضای.فوالد.و.فروش.شاهد.رونقی.در.بازار.بودیم،.آن.هم.به.
دلیل.زمانی.که.در.شب.عید.قرار.گرفته.ایم.
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فوالد سازان و خودروسازان به تفاهم رسیدند
در.راســتای.پیگیری.های.انجمن.برای.افزایش.تقاضای.صنایع.مصرف.کننده.فوالد.و.
با.توجه.به.تجربه.های.موفق.قبلی.در.این.خصوص.همچون.تامین.میلگردهای.کالف.
صنایع.مفتولی.و.فنر.سازی.و.همچنین.نبشی.های.مورد.نیاز.صنعت.برق،.چندین.جلسه.
بین.شرکت.های.تولیدکننده.ورق.های.فوالدی.و.خودروسازان.کشور.برای.تامین.ورق.
های.مورد.نیاز.صنعت.خودرو.برگزار.شد.که.خوشبختانه.پس.از.دریافت.لیست.نیازهای.
شرکتهای.ایران.خودرو.و.سایپا.و.بررسی.دقیق.فنی.و.کارشناسی.تک.تک.محصوالت.
مورد.نیاز.با.در.نظر.گرفتن.گرید،.مشخصات.ابعادی،.تاریخ.تحویل.و.شرکت.تولیدکننده،.

فهرستی.از.اقالم.قابل.تولید.در.داخل.کشور.به.جمع.بندی.طرفین.رسید..
همچنین.با.توجه.به.آنکه.بخش.بسیار.محدودی.از.نیاز.خودروسازان.در.پروژههای.آتی.
شــرکت.های.تولیدکننده.ورق.فوالدی.قرار.دارد.و.بیش.از.90.درصد.ورقهای.فوالدی.
مورد.نیاز.صنعت.خودرو.در.حال.حاضر.توسط.شرکت.های.داخلی.قابل.تولید.میباشد،.
انجمن.طی.مکاتبه.ای.ضمن.ارائه.صورتجلسات.فوق.و.اشاره.به.این.موضوع،.از.وزارت.
صنعت،.معدن.و.تجارت.درخواست.کرد.که.به.منظــور.برنامه.ریزی.تأمین.مواد.اولیه.
خودروسازان.در.میان.مدت.و.کوتاه.مدت،.جلسه.مشترك.نهایی.را.تشکیل.دهد.و.اتخاذ.

تصمیم.نماید.

پیگیری انجمن برای حل اختالفات قیمتی 
واحدهای زنجیره فوالد

یکی.از.مسائلی.که.در.چند.ماه.اخیر.به.عنوان.یک.نگرانی.مهم.بین.واحدهای.زنجیره.

فوالد.مطرح.بوده.و.در.اولویت.کاری.انجمن.نیز.قرار.داشته.است،.پیرامون.قیمت.معادل.

فروش.نقدی.شمش.فوالد.خوزستان.در.بورس.کاال.می.باشد.چرا.که.این.قیمت.به.عنوان.

مبنای.تعیین.قیمت.کاالهای.زنجیره.فوالد.اعم.از.گندله.و.آهن.اسفنجی.قرار.می.گیرد..بر.

این.اساس.و.به.منظور.حل.اختالفات.واحدهای.زنجیره.فوالد.با.یکدیگر.در.این.خصوص،.

پیگیری.های.متعددی.از.ســوی.انجمن.انجام.شد.و.پیشنهاداتی.نیز.به.وزارت.صنعت،.

معدن.و.تجارت.ارائه.شــده.است..در.مرحله.اول.آمادگی.انجمن.برای.استخراج.قیمت.

معادل.فروش.نقدی.شمش.فوالد.خوزستان.و.مکانیسم.محاسباتی.و.اجرایی.آن.اعالم.شد.

که.با.توجه.به.عدم.اعالم.نظر.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.در.این.خصوص،.پیشنهاداتی.

همچون.واگذاری.این.مسئولیت.به.سازمان.حمایت.مصرف.کنندگان.و.تولیدکنندگان.یا.

مبنا.قرار.دادن.میانگین.قیمت.شمش.واحدهای.تولیدی.کشور.در.مرحله.های.بعد.ارائه.

گردید..در.جدیدترین.پیگیری.ها.انجمن.با.هماهنگی.واحدهای.عضو.و.به.منظور.تسریع.

در.حل.مسئله.و.مختومه.شدن.حساب.های.سال.94.فیمابین.واحدهای.زنجیره.فوالد.

)شامل.تولیدکنندگان.گندله،.آهن.اسفنجی.و.فوالد.خام(،.فرمولی.برای.تعدیل.قیمت.

های.فروش.ســلف.شمش.فوالد.خوزستان.در.بور.س.کاال.جهت.استخراج.قیمت.مبنا.
برای.تعیین.قیمت.گندله.و.آهن.اسفنجی.پیشنهاد.داده.و.در.حال.پیگیری.آن.می.باشد.

درخواست انجمن برای کاهش تعرفه فروسیلیس
پس.از.اعتراضات.انجمن.طی.یک.ســال.گذشــته.نسبت.به.قیمت.باالی.فروسیلیس.
داخلی.علیرغم.کاهش.قیمت.جهانی.آن.و.در.نظر.گرفتن.مزیت.برق.ارزان.ایران.نسبت.
به.دنیا،.جلساتی.با.حضور.نمایندگان.انجمن.های.تولیدکنندگان.فوالد.ایران،.انجمن.
فرو.آلیاژ،.شرکت.های.بزرگ.تولید.کننده.فوالد،.شرکت.فرو.سیلیس.ایران.و.مدیرکل.و.
نمایندگان.دفتر.صنایع.معدنی.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.برگزار.شد.که.جلسه.آخر.
آن.برای.دستیابی.به.فرمول.مرضیالطرفین.برای.تعیین.قیمت.تمام.شده.و.معامالتی.
فروسیلیس.به.میزبانی.انجمن.بود.که.متاسفانه.تفاهمی.در.این.خصوص.حاصل.نشد.

انجمن.در.جلسه.مذکور.چندین.راهکار.ارائه.دادکه.هیچ.یک.مورد.پذیرش.نمایندگان.
محترم.انجمن.فروآلیاژ.واقع.نگردید.که.از.آن.جمله.میتوان.به.موارد.زیر.اشاره.کرد:

بهای.تمام.شده.تولید.فروسیلیس.به.عالوه.سود.منطقی.تولیدکننده.�
بهای.تمام.شده.واردات.فروسیلیس.به.عالوه.سود.منطقی.�

بر.این.اساس.انجمن.طی.مکاتبه.ای.با.مدیر.کل.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.ضمن.

تشریح.مطالب.فوق.عنوان.نموده.که.از.آنجا.که.انجمن.محترم.فروآلیاژ.بر.خالف.توافقات.

انجام.شده.در.جلسه.قبلی.اساساً.حاضر.به.تفاهم.برای.تعیین.فرمول.بهای.تمام.شده.

فروسیلیس.نمیباشد.و.نظر.به.تفاوت.فاحش.)بیش.از.50.درصد(.بین.قیمت.تمام.شده.

واردات.فروسیلیس.و.قیمت.فروش.داخلی.آن.و.با.توجه.به.افزایش.بهای.تمام.شده.تولید.

فوالد.کشــور.از.این.محل،.تقاضا.دارد.کاهش.تعرفه.واردات.فروسیلیس.در.دستور.کار.
وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.قرار.گیرد.

اخبار انجمن

در.نهایت.اما.هنوز.ابالغیه.وزیر.مورد.پذیرش.سنگ.آهنی.ها.قرار.نگرفته.و.در.عمل.با.

صدور.فاکتورهای.علی.الحساب،.این.ابالغیه.نادیده.انگاشته.شده.است..ضمن.آنکه.با.

توجه.به.شرایط.فروش.های.سلف.و.اعتباری.فوالد.خوزستان،.مسائل.مختلفی.پیرامون.

مبنا.قرار.گرفتن.این.قیمت.برای.تعیین.قیمت.گندله.و.آهن.اســفنجی.مطرح.شده.

که.بر.اساس.آخرین.پیگیری.های.خبرنگار.چیالن،.مقرر.شده.کارگروهی.متشکل.از.

نمایندگان.فوالدی.ها.وسنگ.آهنی.ها.با.نظارت.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.بر.روی.

تعیین.مبنای.قیمتی.برای.گندله.و.آهن.اسفنجی.تفاهم.کنند.تا.حسابهای.فیمابین.
تولیدکنندگان.حلقه.های.مختلف.زنجیره.فوالد.هم.دیگر.مفتوح.نماند!

 افزایش دیرهنگام تعرفه واردات محصوالت آلیاژی
پس.از.افزایش.تعرفه.های.144.قلم.ردیف.تعرفه.فوالدی.در.روزهای.پایانی.سال.93.
مشخص.شد.که.دولت.در.افزایش.تعرفه.ها.عالوه.بر.رعایت.نکرده.قاعده.پلکانی.از.مواد.
اولیه.تا.محصول،.بین.محصوالت.آلیاژی.و.غیر.آلیاژی.هم.تفاوت.قائل.شده.است..همین.
موضوع.باعث.شد.که.طی.6.ماهه.ابتدایی.سال.94،.واردات.ورق.های.آلیاژی.که.تعرفه.
حداقلی.داشــت،.با.رشد.بیش.از.600.درصد.روبرو.شود!.و.این.مسئله.از.سوءاستفاده.

واردکنندگان.از.ضعف.گمرکات.کشــور.و.واردات.ورق.های.معمولی.در.ردیف.تعرفه.

های.ورق.های.آلیاژی.حکایت.داشت.که.با.پیگیری.های.متعدد.انجمن.تولیدکنندگان.

فوالد،.دولت.با.تاخیر.زیاد.در.دی.ماه.ســال.94.تعرفه.ورق.های.آلیاژی.را.از.4.به.10.
درصد.رساند.و.تعرفه.میلگردهای.کالف.آلیاژی.و.غیر.آلیاژی.را.نیز.با.هم.همسطح.نمود.
این.افزایش.تعرفه.هر.چند.دیرهنگام..بود.اما.تاثیر.خود.را.بر.بازار.محصوالت.فوالدی.
کشــور.به.ویژه.ورق.و.میلگردهای.کالف.گذاشــت.و.از.تضییع.بیشتر.حقوق.دولت.و.

تولیدکنندگان.جلوگیری.شد.

تصویب طرح خرید دین
در.بســته.ای.که.دولــت.برای.خروج.از.رکود.و.تحریک.تقاضــا.تدوین.کرده.بود،.نام.
طرحی.به.چشم.می.خورد.به.نام.»طرح.خرید.دین.کاالهای.واسطه.ای«.که.به.اعتقاد.
کارشناسان.در.صورت.اجرا.می.توانست.به.خروج.فوالد.از.رکود.کمک.کند..این.طرح.
در.آذر.ماه.ســال.94.توسط.بانک.مرکزی.تصویب.و.به.بانک.های.عامل.ابالغ.شد..اما.
در.عمل.متاســفانه.مورد.استقبال.بانک.ها.و.تولیدکنندگان.قرار.نگرفت..دالیل.اصلی.
آن.هم.نرخ.20.درصدی.این.طرح.و.تضمین.خریداران.توسط.تولیدکنندگان.بود.که.

می.بایست.از.طریق.ظهر.نویسی.چک.خریدار.توسط.تولیدکننده.صورت.می.پذیرفت..

حتی.برخی.بانک.ها.که.ابالغ.چنین.مصوبه.ای.را.انکار.می.کردند.و.هنوز.هم.بر.انکار.

خود.اصرار.دارند!.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.نیز.در.نامه.ای.که.به.تایید.معاون.وزیر.و.

رئیس.هیئت.عامل.ایمیدرو.رسیده.است،.پیشنهاداتی.برای.اصالح.این.طرح.پیشنهاد.
داده.که.یکی.از.مهم.ترین.آن.ها.به.قرار.زیر.می.باشد:

در.حال.حاضر.بانکها.اجرای.طرح.خرید.دین.را.منوط.به.ضمانت.خریدار.توسط..«
تولیدکننده.از.طریق.ظهرنویسی.اسناد.تجاری.خریدار،.آن.هم.تا.سقف.اعتبار.
امضای.مدیران.واحدهای.تولیدی.نزد.بانک.مینمایند.و.در.صورت.درخواســت.
تولیدکننــدگان.مبنی.بر.ضمانت.بیش.از.اعتبار.امضای.مذکور،.بانکها.وثیقهی.
اضافی.یا.اعتبارسنجی.خریداران.را.طلب.میکنند.که.این.امر.باعث.عدم.تمایل.به.
استفاده.از.طرح.خرید.دین.هم.از.جانب.تولیدکننده.و.هم.مصرف.کننده.شده.
است..در.این.راستا.اگر.اعتبار.خرید.دین.برای.اجرای.پروژههای.عمرانی.در.نظر.
گرفته.شده.و.پیمانکاران.وزارتخانهها.و.سازمانهای.دولتی.مجاز.به.استفاده.از.آن.
باشند.و.سازمانهای.دولتی.نیز.ضمانت.پیمانکاران.خود.را.بر.عهده.گیرند،.موانع.

بهره.برداری.مناسب.از.طرح.خرید.دین.هم.مرتفع.میگردد.
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خبرهای خوب برای بازار فوالد 
در جدیدترین گزارش انجمن 

جهانی فوالد
گزارش.جدید.انجمن.جهانــی.فوالد.)WSA(.حاوی.
اخبار.خوبی.برای.زنجیره.فوالد.دنیا.و.ایران.اســت..به.
گــزارش.بولتن.اخبار.فوالد.به.نقل.از.ماین.نیوز،.تقریبا.
تمامی.نواحی.تولید.فوالد.شاهد.رشد.قیمت.فوالد.است..در.اروپا.تولیدکنندگان.کویل.
گرم.و.سرد.در.حال.آماده.شدن.برای.رشد.33.دالری.قیمت.در.هر.تن.هستند..در.کره.
جنوبی.نیز.پوسکو.قیمت.ورق.الکتریکی.خود.را.40.دالر.در.تن.افزایش.داده.است.و.
سهام.شرکت.های.فوالدی.آمریکا.از.دیروز.و.همزمان.با.افزایش.تعرفه.واردات.ورق.های.
گرم.از.چین،.افزایش.یافته.است..خبر.خوب.دیگر.مربوط.به.شروع.صادرات.شرکت.
آرسلورمیتال.به.صنعت.نفت.و.سایر.صنایع.ایران.است..این.شرکت.به.سازمان.نظارت.
بر.بورس.نیورورك.SEC.خبر.داده.که.با.توجه.به.لغو.تحریم.ها،.از.دبی.در.حال.حمل.
کاال.به.ایران.است.و.محموله.ها.عموما.شامل.لوله.های.بدون.درز،.ورق.های.API.و.....
می.شود..رشد.قیمت.سنگ.آهن.به.باالی.52.دالر.نیز.از.جمله.اخبار.خوب.برای.بخش.
معدن.است.که.دلیل.آن،.شروع.استاك.این.ماده.اولیه.توسط.فوالدسازان.چینی.بعد.از.
تعطیالت.و.طوفان.شدید.حوالی.بندر.هدلند.استرالیا.در.ماه.گذشته.عنوان.شده.است.

و.این.روند.حداقل.تا.سه.ماهه.دوم.ادامه.دار.خواهد.بود.

تالش امریکا برای رهایی از 
زیان رسانی فوالد چینی 

صادرات.فوالد.چین.در.ســال.2015.معــادل.112.4.

میلیون.تن.بود.و.آمارها.نشــان.از.سهم.تنها.3.درصدی.

آمریکا.از.این.رقم.داشــته.و.وضــع.تعرفه.تاثیری.روی.

تولیدکنندگان.چینی.نخواهد.داشت..آمار.صادرات.فوالد.

چین.در.ماه.ژانویه.2016.نیز.نشــان.می.دهد.این.کشــور.9.74.میلیون.تن.صادرات.

داشته.که.باالی.متوسط.2015.اســت..به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد،.رشد.صادرات.

چیــن.همزمان.با.افت.35.درصدی.قیمت.ها.در.ســال.2015.عامل.زیان.8.میلیارد.

دالری.آرســلورمیتال.و.1.5.میلیارد.دالری.شرکت.فوالد.آمریکا.)US Steel(.بوده.

است.و.این.تعرفه.باعث.افزایش.قیمت.فوالد.درون.آمریکا.شده.و.بقای.فوالدسازان.را.با.

تکیه.بر.بازار.داخلی.فعال.تضمین.می.کند.ولی.در.آمریکا.عالوه.بر.قیمت،.بازار.نیز.وضع.

خوشی.ندارد.و.مدتها.است.در.وضعیت.قرمز.به.سر.می.برد..صنایعی.مثل.نفت.و.گاز.

که.روزی.مشتری.اصلی.فوالد.بودند،.فعال.در.رکود.به.سر.می.برند.و.سرمایه.گذاری.های.

توسعه.ای.را.متوقف.کرده.اند..به.عالوه.افت.قیمت.های.صادراتی.باعث.عدم.رقابت.پذیری.

فوالدسازان.آمریکا.شده.است.و.این.دو.عامل.نهایتا.صنعت.فوالد.آمریکا.را.با.چالش.های.

بیشتری.در.آینده.نزدیک.روبرو.خواهد.کرد..بسیاری.از.مردم.آمریکا.چین.را.عامل.فشار.

بر.اقتصاد.این.کشور.از.جمله.صنعت.فوالد.می.دانند..تراز.تجاری.آمریکا.و.چین.روزانه.

منفی.یک.میلیارد.دالر.به.نفع.چین.است.و.دونالد.ترامپ.کاندیدای.ریاست.جمهوری.

قول.داده.تا.با.وضع.عوارض.بسیار.سنگین،.این.مسیر.را.عوض.کند.اما.راهکار.درازمدت.

بقای.صنعت.فوالد.آمریکا.کاهش.ظرفیت.تولید.چین.و.رشد.جهانی.قیمت.ها.است.که.

حسب.برنامه.قرار.است.150.میلیون.تن.ظرف.5.سال.کاهش.یابد.و.این.موضوع.بحث.

سفر.وزیر.دارایی.آمریکا.و.نخست.وزیر.چین.در.دیدار.هفته.جاری.بوده.است..البته.تا.

تحقق.این.امر،.صنعت.فوالد.آمریکا.زیر.فشار.خواهد.بود.و.حتی.برخی.ادعا.دارند.که.
این.کاهش.تاثیر.جدی.در.افزایش.قیمت.های.جهانی.نخواهد.داشت.

کاهش واردات فوالد به امریکا
آمار.وزارت.بازرگانی.امریکا.حاکی.از.آن.است.که.مجوز.
های.واردات.فوالد.به.این.کشور.در.ماه.فوریه.11.درصد.
کاهش.داشته.و.واردات.ورق.گرم.افت.شدیدی.را.تجربه.
نمود..این.در.حالی.است.که.واردات.محصوالت.نیمه.تمام.
فوالدی.11.درصد.رشــد.داشته.به.حدود.354.هزار.تن.
رســید..واردات.فوالد.به.امریکا.در.فوریه.2.میلیون.و.70.هزار.تن.بود.در.حالی.که.در.
ژانویه.2.میلیون.و340.هزار.تن.ثبت.شد..به.گزارش.بولتن.اخبار.فوالد.به.نقل.از.ایفنا،.
ورق.گــرم.وارداتی.در.فوریه.41.درصد.از.ژانویه.کمتر.بوده.حدود.190.هزار.تن.ثبت.
شــد..واردت.ورق.گالوانیزه.هم.6.درصد.افت.داشــت.و.ورق.سرد.2.درصد.کاهش.در.

واردات.را.تجربه.نمود.

 جو مثبت بیلت صادراتی 
سی آی اس 

بیلت.صادراتی.سی.آی.اس.260.دالر.هر.تن.فوب.بوده..و.

رشد.قیمت.های.چین.و.کاهش.عرضه.بیلت.حمل.آوریل.

سی.آی.اس.موجب.شده.جو.بازر.مثبت.باشد..خریداران.

ترك.معتقدند.پذیرش.قیمت.پیشنهادی.باالی.270.دالر.

هر.تن.سی.اف.آر.که.معادل.255.تا.260.دالر.هر.تن.فوب.دریای.سیاه.است.دشوار.به.

نظر.می.رسد...اغلب.پیشنهادات.فعلی.عرضه.کننده.های.سی.آی.اس.به.ترکیه.280.

دالر.هر.تن.سی.اف.آر.شده.است..شاید.خرید.برای.حمل.فوری.در.280.دالر.هر.تن.

سی.اف.آر.مقدور.باشد.در.غیر.این.صورت.بیشتر.از.270.تا.275.دالر.هر.تن.سی.اف.
آر.نیست..بیلت.چین.هم.285.دالر.هر.تن.سی.اف.آر.است.و.در.ترکیه.خریداری.ندارد.

افزایش قیمت میلگرد صادراتی 
ترکیه 

میلگرد.صادراتی.ترکیه.به.قیمت.336.دالر.هر.تن.فوب.

رســیده.و.همین.طور.جو.بازار.آن.نیز.بهبود.پیدا.کرده.

است..در.امارات.قیمت.درخواستی.340.تا.345.دالر.هر.

تن.سی.اف.آر.که.معادل.330.تا.335.دالر.هر.تن.فوب.

است.مورد.قبول.عرضه.کننده.های.ترك.واقع.نشده.است..قیمت.پیشنهادی.ترکیه.به.
اماراتی.ها.350.دالر.هر.تن.سی.اف.آر.است.
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سرخط خبرهای اقتصادی

قیمت هاي جهاني
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 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

داخلی
چیالن:.معاون.برنامه.ریزی.و.توسعه.شرکت.ملی.فوالد.ایران.تغییر.کرد �
چیالن:.اهداء.تندیس.بلورین.تعالی.سازمانی.به.مجتمع.فوالد.خراسان �
مهر.:.آلمان.ها.تجارب.صادراتی.خود.را.به.ایران.منتقل.می.کنند �
مهر.:.چینی.ها.در.قشم.بانک.تاسیس.می.کنند �
نعمت زاده.:.کاهش.سهم.بخش.صنعت.در.تشکیل.سرمایه �
ایسنا.:.دومین.قرارداد.نفتی.ایران.و.توتال.فرانسه.امضا.شد �
تسنیم:.سیف.خواستار.بازگشت.رتبه.اعتباری.ایران.به.دوران.پیش.از.تحریم.شد �
بانک مرکزی.:.برقراری.244.رابطه.کارگزاری/.744.ال.سی.گشایش.شد �
تابناک.:.خانه.تکانی.نوروزی.در.ایدرو/.معظمی.جایگزین.نوروززاده.شد �
وزیر نیرو.عنوان.کرد:.انتقال.آب.خلیج.فارس.به.یزد.وکرمان/فالت.مرکزی.از.بی.آبی. �

رنج.می.برد
مرکز آمار.اعالم.کرد:.هزینه.19.گروه.صادراتی.افزایش.یافت �
ایسنا.:.تبادل.50.میلیون.دالری.ایران.و.بلغارستان �

خارجی
بلومبرگ.:.قیمت.هر.تن.سنگ.آهن.با.19.درصد.افزایش.به.رقم.63.دالر.و.74.سنت. �

رسید.
رویترز.:.قیمت.هر.تن.مس.با.1.3.درصد.کاهش.به.رقم.4.هزار.و.960.دالر.رسید. �
آلفا.:.فنالند.از.4.سال.پیش.همچنان.در.رکود.اقتصادی.به.سر.می.برد. �
بلومبرگ.:.اولین.محموله.نفتی.ایران.با.حجم.یک.میلیون.بشکه.بعد.از.چهار.سال.به. �

اروپا.رسید.
سی ان بی سی.:.حجم.سفارشات.کارخانجات.آلمانی.کاهش.پیدا.کرده.است. �
رویترز.:.سازمان.جهانی.کار.اعالم.کرد:.200.میلیون.نفر.در.جهان.بیکارند �
نزدک.:.شاخص.بورس.های.جهانی.با.کاهش.روبرو.شدند. �
نیوزنو.:.حجم.تولیدات.کارخانه.ای.مجارستان.کاهش.پیدا.کرده.است. �
نیوزنو.:.مصر.برای.شرکت.های.هندی.مستقر.در.این.کشور.شرایط.معاف.از.مالیات. �

مهیا.می.کند.
نیوزنو.:.فرار.مغزها.در.حال.وارد.کردن.ضربه.به.اقتصاد.یونان.است. �
اف ایکس استریت.:.شاخص.قیمت.مصرف.کننده.در.کلمبیا.1.28.درصد.افزایش. �

یافته.است.
رویترز.:.قیمت.نفت.دریای.برنت.با.رسیدن.به.39.دالر.و.50.سنت.به.باالترین.رقم.در. �

سه.ماه.اخیر.رسید.
سی ان ای.:.صادرات.تایوان.در.ماه.فوریه.نسبت.به.مدت.زمان.مشابه.سال.گذشته.11.8. �

درصد.کاهش.پیدا.کرد.و.به.رقم.17.78.میلیارد.دالر.رسید.
بلومبرگ.:.شاخص.بورس.روسیه.به.دلیل.کاهش.جهانی.قیمت.نفت.در.وضعیت. �

نابسامانی.قرار.گرفته.است.
یاهو.:.شاخص.بورس.کشورهای.آسیایی.افزایش.یافت �
رویترز.:.عراق.و.ترکیه.پروژه.خط.لوله.انتقال.نفت.خام.از.شمال.عراق.به.ترکیه.را.از. �

سر.می.گیرند.
رویترز.:.شاخص.بورس.کشورهای.عربی.افزایش.یافت. �

خبر خارجی

مشخصاتمحصول

میانگین 
قیمت در هفته 
منتهی به 

6دسامبر2015

میانگین 
قیمت در هفته 
منتهی به 

14دسامبر2015 

میانگین 
قیمت در هفته 
منتهی به3 
ژانویه2016

میانگین 
قیمت در هفته 
منتهی به9 
ژانویه2016

میانگین قیمت 
در هفته منتهی 

به
10ژانویه

میانگین قیمت 
در هفته منتهی 

به
16ژانویه

میانگین قیمت 
در هفته منتهی 

به
24ژانویه

میانگین قیمت 
در هفته منتهی 

به
31ژانویه

میانگین 
قیمت در هفته 

منتهی به
14فوریه

میانگین 
قیمت در هفته 

منتهی به
21فوریه

میانگین قیمت 
در هفته منتهی 

به
29فوریه2016

میانگین قیمت 
در هفته منتهی 

به
7مارس 2016

57-5356-52/552-45/551/5-4544/5-4444-43/543-44/542/5-44/543/5-46/543/5-41/545/5-4340/5-6542.درصد.وارداتی-.CFR.شمال.چینسنگ.آهن

69696959/559/559/559/559/566666666صادراتی.برزیل-..FOBگندله

290-290275-290275-290275-305275-305290-305290-305290-305295-305295-305295-325295-310صادراتی.ترکیه-.FOBشمش

267255247/5250250253245242/5242/5247/5257267/5صادراتی-.FOB.دریای.سیاهشمش

290-290280-290280-290280-290285-290280-290280-280280-280270-280270-280270-315270-285وارداتی-.CFR.خلیج.فارسورق.گرم

365-365360-355360-355350-355350-350350-330340-330320-330320-315320-290310-290285-285صادراتی.چین-.FOBشانگهایورق.سرد

405-405395-405395-405395-405395-405395-405395-400395-400390-400390-400390-430390-400وارداتی-.CFR.خلیج.فارسورق.گالوانیزه

345-345335-345335-355335-355345-355345-355345-355345-355345-355345-355345-350345-340وارداتی-.CFR.خلیج.فارسمیلگرد

290-269282-259266-255254-252250-248248-248245-248245-247245-254243-254248-255250-252صادراتی.چین-.FOBمیلگرد

365-365350-365360-365350-385350-385375-385375-385370-385370-385370-400370-400380-380صادراتی.ترکیه-.FOB.دریای.سیاهتیرآهن

CIS

گزارش خبری

دبیر.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.با.اشاره.به.توقف.روند.نزولی.

قیمت.فوالد.در.بازارهای.جهانی.گفت:.به.نظر.میرســد.روند.

نزولی.شاخص.قیمت.شــمش.و.محصوالت.فوالدی.در.چند.

هفته.اخیر.متوقف.و.نشانههایی.از.بهبود.بازار.طی.روزهای.اخیر.

نمایان.شده.و.در.برخی.محصوالت.این.روند.حرکت.صعودی.
داشته.است.

سید.رسول.خلیفه.سلطانی.دلیل.اصلی.توقف.روند.نزولی.قیمت.

فوالد.را.تصمیمات.دولت.چین.برای.کاهش.ظرفیت.مازاد.تولید.

فوالد.خود.دانست.و.اظهار.داشت:.تأثیر.این.اتفاق.در.بازارهای.

داخلی.ایران.هم.مشهود.شــده.است.به.طوری.که.بازار.فوالد.

کشــور.در.حال.آغاز.یک.روند.با.ثبات.در.راســتای.روندهای.
قیمتی.جهانی.است.

دبیر.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.ضمن.تشریح.نتایج.جلسات.

هماهنگی.تولیدکنندگان.فوالد.خاطر.نشان.کرد:.قیمت.شمش.

و.محصوالت.فوالدی.طی.هفته.های.گذشته.از.نقطه.سر.به.سر.

تولیدکننــدگان.هم.عبور.کرده.بود.و.حتی.برخی.کارخانجات.

مجبور.به.تعطیلی.شــدند.اما.با.توجه.به.برگزاری.جلســات.

هماهنگی.بین.تولیدکنندگان.در.انجمن.و.عزم.جدی.آنان.برای.

خروج.از.رکود،.به.نظر.میرسد.دوران.زیان.دهی.تولیدکنندگان.

فوالد.رو.به.اتمام.است.و.در.ماههای.آتی.شاهد.انسجام.بیشتر.

کارخانجات.فوالدی.و.هماهنگی.بیشتر.آنان.در.راستای.مدیریت.
بازار.داخلی.و.صادراتی.فوالد.باشیم..

خلیفه.ســلطانی.در.خصوص.وضعیت.عرضه.و.تقاضای.فوالد.

در.ســال.95.نیز.گفت:.با.توجه.به.اینکه.پروژه.های.عمرانی.و.

ساخت.و.ساز.در.فضای.پسا.برجام.از.حالت.انتظار.خارج.شده.و.

در.سال.آینده.فعال.خواهند.شد،.پیش.بینی.می.شود.تقاضای.

خفته.برای.فوالد.کشــور.در.سال.95.بیدار.شود.و.فوالدسازان.

باید.آمادگی.پاسخگویی.به.افزایش.تقاضای.بازار.و.تامین.نیاز.
مصرف.کنندگان.فوالد.را.داشته.باشند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:
دوران زیان دهی تولیدکنندگان فوالد رو به اتمام است
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قیمت های داخلی

بورس کاال

 تهیه و تنظیم: مریم رحیمی

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران 
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 تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران 

 ناودانی نبشی میلگرد آجدار میلگرد ساده ورق سیاه ورق روغنی

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

ناودانی

نبشی
قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران

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

میلگرد ساده

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران

 شماره 93  نیمه دوم اسفند  ماه  1394 

هفته دوم اسفندهفته اول اسفندسایز

0.418,40018,750

0.517,60017,950

0.617,40018,750

0.717,40018,750

0.817,40018,750

0.917,40018,750

117,40018,750

1.2517,60017,950

1.517,60017,950

217,60017,950

2.518,60018,950

هفته دوم اسفندهفته اول اسفندسایز

2***13,583

315,93316,183

416,15016,450

516,950***

616,85017,000

816,10016,100

1015,37516,000

1215,27515,600

1515,27515,900

2014,50014,375

2513,75013,950

هفته دوم اسفندهفته اول اسفندسایز

6.513,90013,950

8******

1011,20011,800

1216,95017,250

1416,85017,250

هفته دوم اسفندهفته اول اسفندسایز

311,70013,300

411,70013,300

511,80013,300

611,80013,300

811,80013,300

1011,90013,300

1212,40013,300

1516,30016,400

هفته دوم اسفندهفته اول اسفندسایز

612,200***

812,05013,100

1012,05013,500

1212,05013,300

1412,06013,500

1613,20014,000

1822,80022,800

2022,70022,800

2222,20022,400

هفته دوم اسفندهفته اول اسفندسایز

811,70013,250

1010,80012,350

1210,80012,350

1411,60012,450

1611,60012,450

1811,70012,500

2011,75012,600

2211,60012,500

2511,65012,450

2811,80012,450

30******

3211,80012,600

رونــد تغییرات هفتگی 
قیمت محصوالت فوالدی 

در بازار تهران

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین موزون 
)ریال(

حجم 
معامله 
)تن(

تاریخ تحویلتاریخ معامله

14.1005.5091394/12/101395/01/31ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

14.35014.0521394/12/101395/01/31ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

17.50015.4741394/12/101395/02/31ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

19.7522.4531394/12/101395/02/31ورق.گالوانیزه.Gفوالد.مبارکه.اصفهان

26.3007121394/12/101395/02/31ورق.قلع.اندودفوالد.مبارکه.اصفهان

14.10032.1551394/12/171395/01/31ورق.گرم.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

14.35020.3881394/12/171395/01/31ورق.گرم.Cفوالد.مبارکه.اصفهان

17.50010.6331394/12/171395/02/31ورق.سرد.Bفوالد.مبارکه.اصفهان

19.7524441394/12/171395/02/31ورق.گالوانیزه.Gفوالد.مبارکه.اصفهان

26.3001.2221394/12/171395/02/31ورق.قلع.اندودفوالد.مبارکه.اصفهان

نام کاالتولید کننده
قیمت پایانی 

میانگین موزون 
)ریال(

حجم 
معامله 
)تن(

تاریخ تحویلتاریخ معامله

11.1004.1331394/12/081394/12/12سبد.میلگرد.12.تا.A3.-.25ذوب.آهن.اصفهان

11.950100.0001394/12/081395/02/31سبد.میلگرد.و.تیرآهن.و.نبشیذوب.آهن.اصفهان

10.80020.0001394/12/091394/12/29سبد.میلگرد12تاA3-32ذوب.آهن.اصفهان

11.10013.1851394/12/161394/12/29سبد.میلگرد.مخلوطذوب.آهن.اصفهان

11.0001761394/12/171394/12/29سبد.میلگردA3-20.25،32ذوب.آهن.اصفهان

11.1505.0001394/12/171394/12/22سبد.میلگرد12تاA3-32ذوب.آهن.اصفهان

11.0001.0001394/12/171394/12/29سبد.میلگرد12تاA3-22ذوب.آهن.اصفهان

11.000461394/12/171394/12/29میلگرد.A3-25ذوب.آهن.اصفهان

11.00610.0001394/12/181394/12/24سبد.میلگرد12تاA3-32ذوب.آهن.اصفهان

11.1114141394/12/181394/12/29سبد.میلگرد.مخلوطذوب.آهن.اصفهان


