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شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

 ۴مهر ۴9۹5

کرد همشهری

رکود مسکن ،هنور ه چراغ خاموش ار صنایع وابسته بهخود قربانی میگیرد؛ ار یکسو
بارار سیمان ،دومین کاالی پرمصرف جهان را کساد کرده و ار سویی دیگر ،کمر فوالدیها را
خ کرده است.
ار آنزا که بخش عمده تولیدات صنایع فوالد و سیمان در ساختوسار و طرحهای عمرانی
مصرف میشود ،در سالهای اخیر رکود این دو حوره توانسته گرد و خاک صنعت سیمان و
آتش کوره صنعت فوالد را فروبنشاند .طبق آخرین آمار انزمن تولیدکنندگان فوالد،
مصرف ظاهری فوالد در سهماهه نخست سال گ شته ۴هزار و ۹۹۴هزار تن بوده که این
میزان در سهماهه نخست سالجاری با ۴۴درصد کاهش به ۴هزار و ۷۲۲هزار تن رسیده

است.

قیمت اوراق بهادار گروه سیمان در تاریخ۴9۹5/7۲/7۴ :
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آمریکا رتبه سیمانی ایران را گرفت

مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خورستان با اشاره به اینکه خمیرمایه توسعه و ساخت و سار ،سیمان است ،ار تأثیر قابل
توجه رکود مسکن بر صنعت سیمان خبر میدهد .به گفته مرتضی لطفی در ۴7سال اخیر حدود ۴5میلیون تن ظرفیت جدید
در صنعت سیمان کشور ایزاد شد که بر اثر آن ایران با ظرفیت تولید و مصرف ۰7میلیون تن در سال ،رتبه چهارم دنیا را ار
آن خود کرد اما ار اواخر سال ۹۴با برور رکود مسکن ،صنعت سیمان نیز مانند هزار نوع تولید وابسته به بخش مسکن ،دچار
مشکل شد که بر اثر آن ،ایران رتبه چهارم در ردهبندی تولید و مصرف سیمان جهان را به آمریکا داد و خود به رده هفت
سقوط کرد.
صفحه شماره 2

به گزارش سیمان خبر ،مرتضی لطفی در گفتوگو با همشهری ،با اشاره به تاثیرگ اری ساختوسار بر صنعت سیمان و

یکشنبه

صادرات در سال ۹۴تقریبا ۵5میلیون تن بود ،بیش ار ۷7درصد کاهش یافته و (بدون احتساب صادرات) به ۴5میلیون تن
در سال ۹۴رسیده است .برای سال ۹5نیز مصرف داخلی ۴7میلیون تن یعنی معادل نصف ظرفیت تولید ،برآورد میشود که
با توجه به روند 5ماه نخست ،برآورد درستی است.
به گفته مدیرعامل بزرگترین هلدینگ سیمان کشور ،بارار مصرف سیمان داخلی در سالجاری نسبت به سالهای گ شته
حداقل ۷5درصد کاهش یافته که بخش عمدهای ار آن متاثر ار رکود ساختوسار است .برایناساس انزمن صنفی
تولیدکنندگان سیمان نیز برای سال ۹5پیشبینی کرده است معادل ۲7درصد ار ظرفیت تولیدی خود ،سیمان تحویل دهد
درحالیکه این صنعت در سال ۹۴بیش ار ظرفیت تولیدی ،سیمان تحویل میداد.

به گفته وی پیش ار رکود مسکن ،ایران با ظرفیت تولید ساالنه ۰7میلیون تن سیمان رتبه چهارم تولید و مصرف جهان را
داشت اما فعال به رتبه هفت سقوط کرده و آمریکا با ظرفیت تولید ساالنه ۲۹میلیون تن ،جای ایران را گرفته است .عالوه بر
این ،سرانه مصرف سیمان ایران نیز که در سالهای بارساری و نوساری پس ار جنگ به ۲57تن رسیده بود ،در شرایط فعلی
به  5۵7کیلوگرم رسیده است .او درباره تأثیر رکود مسکن بر اشتغال در صنعت سیمان تصریح میکند :حدود ۴۷7تا
 ۴97هزار نفر مستقیما و شاید بیش ار یک میلیون نفر غیرمستقی در صنعت سیمان شاغل هستند ،با رکود مسکن و کاهش
فروش سیمان در کشور به دلیل خاص بودن نیروهای این صنعت به جز ار نظر تعداد شیفت و میزان ساعات کار ،تغییر چندان
محسوسی در اشتغال این صنعت رخ نداده اما در مشاغلی که غیرمستقی به سیمان وابسته هستند ،وضعیت بدتر بوده



سقوط آراد تولید فوالد با رکود مسکن

 ۴مهر ۴9۹5

است؛ بهگونهای که شغل حداقل 97درصد ار شاغالن حوره حملونقل سیمان ار بین رفته است.

خبرنامه صنایع معدنی

همچنین کاهش 5۰و ۴۰درصدی صدور پروانه ساختمانی در ۷سال اخیر ،میگوید :مصرف داخلی سیمان که با احتساب

عضو هیأت مدیره انزمن تولیدکنندگان فوالد به همشهری میگوید :درحالیکه تغییرات مصرف ساالنه
فوالد در کشورها معموال به یک تا 9درصد میرسد ،مصرف ظاهری فوالد ایران (میزان تولید به اضافه
واردات منهای صادرات) در باره ۴ساله ۹۴تا  ۹5در یک سقوط آراد فاجعهآمیز با افت 97درصدی
مواجه شده و ار ۷۷میلیون تن مصرف در سال ۹۴به کمتر ار ۴۵میلیون تن در شرایط فعلی رسیده
است .به گفته سیدبهادر احرامیان ،توان تولیدی فوالد ایران ار حدود ۴۷میلیون تن در سال ۹۴به
ظرفیت فعلی حدود ۷5میلیون تن رسیده است اما بهدلیل رکود در ۷بارار عمده مصرف فوالد ،یعنی
مسکن و طرحهای عمرانی فعال ساالنه فقط حدود ۴۲میلیون تن فوالد تولید میشود.
البته این فعال حوره فوالد تصریح میکند :گرچه مصرف و تولید فوالد کاهش یافته اما در وضعیت
اشتغال صنعت فوالد اتفاق چندان محسوسی رخ نداده است؛ چراکه بخش عمده این صنعت را شرکتهای بزرگ دولتی
تشکیل میدهند که باوجود رکود ،تعدیل نیرو نکردهاند اما واحدهای کوچک و خصوصی ریادی بهویژه در صنعت نورد ،با رکود
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مسکن و توقف طرحهای عمرانی ،ریانده و تعطیل شدهاند که البته وضعیت آنها در سایه سنگین واحدهای بزرگ دولتی
دیده نشد.

صادرات سیمان به عراق تنها با اخ مزور در موارد

خاص سیمان خبر

سرپرست ورارت تزارت عراق درباره ممنوعیت واردات سیمان ایران به این کشور این اقدام را در جهت حمایت ار

صفحه شماره 3

تولیدکنندگان داخلی عراق دانست.

برای تفاهمات بیشتر بین ایران و عراق اظهار کرد :مسئله مشخصات فنی کاالهایی که استاندارد عراق مورد تایید خود قرار
میدهد یک مسئله ملی و مطابق با شرایط فعلی این کشور است و تفاوت خاصی بین این مشخصات فنی در اقلی کردستان و
دولت مرکزی وجود ندارد چرا که مشخصات فنی هر کاال در چارچوب یک قانون به تصویب میرسد.
وی ادامه داد :البته ممکن است برخی ار این اختالفات به دلیل کارشکنیها و مشکالتی در مررها باشد که باید با نظارت
بیشتر این موضوع حل شود.
سرپرست ورارت تزارت عراق با اشاره به قراردادهای عراق و برخی شرکتهای باررسی خارجی گفت :با ورود کشور عراق به
شرایط مطلوبی که ما در نظر گرفتهای در برنامه داری که سارمان استاندارد کشورمان بتواند باررسیها را در عراق انزام
دهد و نیاری به حضور شرکتهای خارجی نباشد اما با توجه به شرایط موجود ما با این شرکتها قرارداد داری و نمیتوانی
ار ارائه خدمات آنها چش پوشی کنی .
الزمیلی با بیان اینکه برخی باررسیها توسط این شرکتها در کشورهای مبدا انزام میشود اظهار کرد :ما رمانی که در احرار
شرایط مطلوب کاالیی به مشکل برمیخوری الجرم مزبوری که به سراغ گواهی های شرکتهای باررسی ار کشور مبدا
بروی .
 ۴مهر ۴9۹5
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یکشنبه

به گزارش سیمان خبر ،سلمان الزمیلی در دیدار با رئیس سارمان ملی استاندارد ایران با اشاره به عالقهمندی این کشور

وی افزود :درست است که ما کار با ایران را در رمینه  ۴7قل کاال آغار کرده ای اما با شرکتهای خارجی قراردادمان در
حوره  ۰77قل کاال است که ما امیدواری با ادامه همکاریهای ایران و عراق بتوانی تمام این کاالها را به طور مشترک
استانداردساری و بررسی کنی .
وریر برنامهریزی و سرپرست ورارت تزارت عراق تاکید کرد :سیاست کلی دولت عراق در راستای ک
کردن هر آنچه که بر سر راه پیشرفت روابط دو کشور است استوار است.
الزمیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت واردات سیمان ایران به عراق گفت :ما سعی
کردی برای حمایت ار تولیدکننده داخلی خود واردات سیمان را به کشورمان مسدود کنی که این
سیاست دولت عراق در این رمینه بوده است .وی افزود :در حال حاضر واردات سیمان ار ایران تنها
در صورت دریافت مزورهای خاص ار ارگانها و دستگاههای مربوطه مزار است.
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نایب رئیس اتاق باررگانی عمان عنوان

کرد فارس

نایب رئیس اتاق باررگانی عمان با بیان اینکه در عمان ار سرمایهگ اران خارجی حمایت میشود ،گفت :به تولیدکنندگان خارجی
رمینهایی با اجاره بسیار اندک و مدت رمان  ۷5سال برای سرمایهگ اری در کشور عمان اختصاص میدهی .
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در نشست خبری برگزاری نمایشگاه محصوالت عمان ،ایمن الحسنی نایب رئیس
اتاق باررگانی عمان با بیان اینکه مواد اولیه ایران در سطح جهان بسیار معروف است ،گفت :با توجه به روابط دیرینه دو کشور
ایران و عمان امیدواری

برگزاری این نمایشگاه مقدمهای برای برگزاری نمایشگاههای آتی در محل دائمی نمایشگاهها

بینالمللی تهران باشد.

سرمایهگ اری بین بخش خصوصی دو کشور است.

یکشنبه

بزرگی برای صادرات کاالهای ما محسوب میشود ،افزود :هدف ار برگزاری چنین نمایشگاههایی شناساندن فرصتهای تزاری و

الحسنی تصریح کرد :مهمترین کاالهای مورد نیار ما ار ایران مواد اولیه کارخانزات و صنایع ،مواد غ ایی است که عالوه دو مورد
م کور ،صنعت توریست ه میتواند رمینههای بسیاری خوبی برای فعالیت تزاری دو کشور باشد.
نایب رئیس اتاق باررگانی عمان در پاسخ به این سؤال که عمان چه تسهیالتی را در اختیار تزار ایرانی قرار میدهد ،گفت :هر
باررگان ایرانی که نسبت به سرمایهگ اری در عمان ابرار تمایل کند ،ما برای وی یک شریک مناسب فراه میکنی و حتی
برای این سرمایهگ ار ارریابی اقتصادی انزام میدهی .

الحسنی در توضیح این موضوع اظهار داشت :یعنی به آن تاجر میتوانی خدمات مشاورهای ارائه دهی که ایده تزاریاش در
کشور عمان توجیه اقتصادی دارد یا خیر و در کنار آن فرصتهای سرمایهگ اری را به وی معرفی میکنی و امکان ارتباط آنها را
با نهادهای دولتی فراه میکنی .
رئیس کمیته برگزاری نمایشگاه اختصاصی عمان با تأکید بر اینکه ار باررگانان ایرانی که شرکتی را در عمان ثبت کنند
پشتیبانی میکنی  ،تصریح کرد :معافیتهای گمرکی برای واردات مواد خامی که قرار است ،در عمان تبدل به کاال شود و
سپس صادر شود ،اختصاص میدهی .

امکان اجاره این رمینها تا رمانی که پروژه در حال تولید باشد ،فراه است.

 ۴مهر ۴9۹5

وی افزود :همچنین به سرمایهگ اران صنعتی رمینهایی را با اجاره بسیار اندک و مدت رمان  ۷5سال اختصاص میدهی و

خبرنامه صنایع معدنی

رئیس کمیته برگزاری نمایشگاه اختصاصی عمان با بیان اینکه بارار جمهوری اسالمی ایران و کشورهای همسایه آن بارار بسیار

صفحه شماره 4

رئیس کمیته برگزاری نمایشگاه اختصاصی با اشاره به موافتنامه ترانزیت عشق آباد بین کشورهای
آسیای میانه ،جمهوری اسالمی ایران و عمان گفت :در صورت اجرایی شدن این موافقتنامه ،شاهد
گسترش روابط تزاری بین کشورهای CISایران ،عمان و آفریقا خواهی بود.
در ادامه این نشست عباس عبدالخانی رایزن باررگانی جمهوری اسالمی ایران در مسقط در مورد میزان
مبادالت تزاری بین دو کشور ایران و عمان گفت :در سال  ۴9۹۴حز مبادالت تزاری بین دو کشور
شامل صادرات ،واردات ،توریست ،خدمات فنی و مهندسی و صادرات در مزموع یک میلیارد دالر بود.



صادرات غیرنفتی به عمان  ۴۵۴درصد افزایش یافت

عبدالخانی با بیان اینکه در چهار ماهه ابتدای امسال صادرات غیرنفتی  ۴۵۴درصد افزایش یافته است ،گفت :حز صادرات
غیرنفتی در این مدت  ۷۲5میلیون دالر بوده است.
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وی اظهار داشت :بیشترین میزان کاالهای صادراتی به عمان به ترتیب شامل آهن و فوالد ،قیر و دام رنده است.
در ادامه این نشست محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی اظهار داشت :ار سوی شرکت سهامی نمایشگاه بینالمللی
برای حضور در نمایشگاههای کشورهای مختلف به ویژه در حوره خاورمیانه برنامهریزیهای خاصی انزام شده است.
وی با بیان اینکه بین دو کشور ایران و عمان ار نظر سیاسی اراتباط خوبی برقرار است ،تصریح کرد :امیدواری در رمینه
اقتصادی ه همکاری بین دو کشور گسترش یابد.
قنبری با اشاره به برگزاری نمایشگاه عمان در ایران گفت :برگزاری این نمایشگاه تأثیر خوبی در باراریابی بین دو کشور دارد
ضمن اینکه نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان در  ۴بهمن ماه برگزار خواهد شد.
صفحه شماره 5

معاون امور نمایشگاهی با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران در سال  ۹9در کشور عمان گفت :بیش ار  ۹7درصد ار

وی افزود :سیاست اقتصادی کشور ما نگاه صادراتی است و حضور در این نمایشگاهها میتوانند ارتباطات تزاری خوبی را
برای ما رق بزند.
این گزارش میافزاید :نمایشگاه محصوالت عمان با حضور  ۰7شرکت در بخشهای مختلف صنایع غ ایی ،ساختمانی،
کشاورری ،پالستیک ،پتروشیمی ،خدمات ،بانکداری و  ...ار  5تا  ۹مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
برگزار میشود.

تافته جدابافته بارار

فوالد دنیای اقتصاد

رشد قیمت هفته گ شته در بارار ورق بهرغ رکودی نسبی در بارار فوالد را شاید بتوان نشانهای ار بهبود آرام تقاضای
صنعتی این کاال به شمار آورد که توجه به این بارار را ج ابتر ار قبل جلوه میدهد .در صورت بهبود اوضاع در بارار ورق
میتوان به بهبود حز تولیدات صنعتی کشور نیز امیدوار بود؛ هرچند که چنین احتمالی تاکنون به وضوح مشاهده نشده و
ممکن است وضعیت پیش رو ،تعدیل و تثبیت قیمتها را نیز به همراه داشته باشد .به نظر میرسد بارار ورق با سیگنالهای
متناقض بسیاری رو به رو است که باعث شده این بارار مسیر خود را ار بارار سایر مصنوعات فوالدی در بارار آراد جدا کند.
 ۴مهر ۴9۹5

خبرنامه صنایع معدنی

یکشنبه

شرکتکنندگان ایرانی در آن نمایشگاه ارتباطات تزاری منزر به عقد قرارداد با تزاری عمانی منعقد کردند.

بارار ورق را شاید بتوان تافته ای جدا بافته در بارار فوالد به شمار آورد ،ریرا در رمان افت نرخها ،توانسته رشد قیمتهای
محدودی را به ثبت برساند؛ همچنین بدون کمک مدیریت عرضهها ،توانسته است ار سطوح قیمتی
خود حمایت به عمل آورد .البته ویژگیهای فنی و ذات بارار ورق را باید مه ترین عامل در این
خصوص به شمار آورد ،ریرا بهدلیل وجود تقاضایی بیش ار عرضه داخلی ،همیشه بخشی ار مصرف
داخلی ،ار بارارهای بینالمللی تامین میشود .این موارد در نهایت باعث شده است که ار یکسو
تقاضای موجود به ایزاد کشش واردات منزر شده و متعاقب آن ،قیمتهای جهانی نیز تاثیر بیشتری بر
بارار داخلی داشته باشد .در هر حال ه اکنون قیمتهای موجود در این بارار در تقارن باالیی با
قیمتهای جهانی قرار دارد که همین رویکرد قیمتی ،باعث شد تا بهای انواع ورقهای فوالدی در بارار
داخلی مسیری افزایشی به خود بگیرد.
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درخصوص ویژگیهای بارار ورق باید به چند نکته مه اشاره داشت؛ اول آنکه بهرغ واردات مصنوعات فوالدی مسطح و

طویل ،هنور موجودی انبارهای این کاال در بارار داخلی پایین است که سیگنال مثبتی برای قیمتها بوده ،ولی در هر حال
ضعف تقاضای موثر نیز دادهای جدی برای مقاومت در برابر رشد نرخ ،خودنمایی کرده است .بهصورت دقیقتر میتوان این
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گونه گزارش داد که در هفته گ شته قیمت غالب انواع ورق در بارار داخلی در مسیر رشد قرار داشته که به جز ورق نورد
گرم (ورق سیاه) ،ورقهای نورد سرد (روغنی) و ورقهای گالوانیزه (ورق سفید) نیز ار این رشد قیمتی بینصیب نبودهاند.
البته افزایش  ۷7تا  97دالری قیمت ورقهای نورد گرم در بارارهای جهانی و همچنین رشد  ۴7دالری بهای ورق نورد سرد را
نیز باید در رشد قیمت ها موثر دانست .پایین بودن موجودی انبارها ،تحریک محدود تقاضا در اواخر تابستان هرچند که به
سرعت تقلیل یافت ،رشد شکننده قیمتهای جهانی ورق های فوالدی ،نزدیکی به ماه محرم و همچنین فرارسیدن رورهای سرد
سال و انتظار کاهش حز تولید و تضعیف تقاضا در رورهای پیش رو ،ترس ار کاهش مزدد قیمت سنگآهن در بارارهای
جهانی ،توافق مزدد تولیدکنندگان لوله و پروفیل با مبارکه برای تامین ماهانه حداقل  ۴77هزار تن انواع ورق مورد نیار،
نگرانی ار کاهش واردات پس ار افزایش قیمتهای جهانی در رورهای اخیر همچنین دورنمای مبه بارار ورق را میتوان ار
ویژگی های اصلی این بارار به شمار آورد هرچند که هنور ه مشخص نیست چه سرنوشتی پیش روی این بارار باشد .در هر

یکشنبه

ردایی ار کارشناسان بارار ورق به خبرنگار «دنیای اقتصاد »گفت :هفته گ شته در بارار ،ورقهای نورد گرم  ۲7تومان ،روغنی
 ۷7تومان و ورقهای گالوانیزه  97تومان رشد قیمت داشتهاند .بهصورت دقیقتر متوسط قیمت ورق نورد گرم که در
هفتههای گ شته  ۴۰۵7تومان بوده ،ه اکنون بیش ار  ۴۹77تومان و دقیقتر نزدیک به  ۴۹97تومان پیشنهاد نرخ میشود
که نشان دهنده تغییر چهره بارار است .این کارشناس بارار معتقد است که با توجه به رشد قیمتها در هفتههای اخیر ،تثبیت
آن در رور ابتدایی هفته جاری ،نزدیکی به ماه محرم و فرارسیدن فصل پاییز ،میتوان به تثبیت قیمتها در این بارار امیدوار
بود .با توجه به این موارد در کنار رمزمه توافقی جدید بین فوالد مبارکه و سندیکای لوله و پروفیل میتوان به ثبات بارار
بیش ار پیش امیدوار بود؛ یعنی این احتمال وجود دارد که مهرماه ،شاهد رشد قیمتهای چندانی نباشی .
نکته دیگر در خصوص بارار ورق را باید توافق منعقد شده بین تولیدکنندگان لوله و پروفیل با فوالد مبارکه به شمار آورد،
ریرا مقرر شده تا رقمی نزدیک به  ۴77هزار تن یا بیشتر ،ار تولیدات مبارکه به صورت مستقی به دست مصرفکنندگان
داخلی برسد .ه اکنون این امیدواری وجود دارد که بخش بزرگتری ار نیار بارار حداقل به ورقهای نورد گرم با ضخامت
پایین به بارار تزریق شود که این رویکرد میتواند با تغ یه بیشتر و بهتر بارار داخلی ،بخشی ار تقاضای موجود را پاسخ دهد.
در هر حال رشد عرضهها در بارار داخلی خود سیگنالی مه

برای بهبود قیمتها به شمار میآید ولی با توجه به برخی

واقعیتهای بارار همچون لزوم واردات ،رشد تعرفه در سال جاری ،شیوههای مختلف کشف قیمت و برخی اختالفات برای تعیین
آنها ،بهتر است گمانهرنی ها را برای تغییر قیمت ورق پس ار این توافق به آینده موکول کنی  ،چون تغییر قیمتها در این

نکته قابل توجه در بارار ورق آن است که هرچه ار انواع عرف بارار همچون ورقهای نورد گرم (ورق سیاه) به انواع پیشرفته
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بارار ،خود ماراتنی نفسگیر بهشمار میآید.

خبرنامه صنایع معدنی

حال فعاالن بارار کمتر میل به خرید داشته و تمایل به فروش در بارار ورق پررنگتر است.

صفحه شماره 6

و صنعتی آن حرکت میکنی  ،وضعیت بارار وخامت بیشتری پیدا میکند .به عنوان مثال بهرغ رشد
قیمت ورق سیاه ،انواع ورقهای روغنی و ورقهای گالوانیزه با توجه به قیمتهای باالتر آنها ،رشد
قیمتهای کمتری را تزربه کرده؛ حتی در بارار ورقهای استیل (استنلس استیل) بهدلیل عرضه بیش
ار تقاضا ،رکودی عمیق تر حاک شده است .دلیل اصلی این موارد را اول باید در حز عرضهها در بارار
و سپس در ویژگیهای تقاضای موثر جستوجو کنی  ،ریرا به کمک قیمتهای پایین جهانی در ماههای
گ شته ،حز واردات برخی محصوالت افزایش یافته و برخی اجناس خاص ،با عرضه بیش ار تقاضای
خود در شرایط رکودی فعلی روبهرو شده است که به وخامت اوضاع دامن میرند.



دورنمای بارار ورق
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در خصوص دورنمای بارار ورق در کل نمیتوان اظهارنظر قاطعی داشت ریرا ار یکسو قیمتهای داخلی رشد داشته ولی
قیمت های جهانی رشد متناظری را تزربه کرده است .البته فرارسیدن ماه محرم و آغار پاییز ه به کاهش حز تقاضا منزر
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میشود .موجودی انبارها نیز به نسبت محدود است و ار سرنوشت توافق مبارکه و سندیکای لوله و پروفیل نیز خبری در دست
نیست .موارد فوق ابهامات بارار ورق را به رخ کشیده ولی با توجه به تاثیرپ یری قیمتهای داخلی ار نرخهای جهانی همچنین
آرامش شکننده بارارهای منطقهای ،میتوان ار قیمت تمام شده اجناس وارداتی به بارار داخلی بهعنوان سیگنالی برای ترسی
دورنمای بارار استفاده کرد.
ه اکنون با فرض قیمت دالر  95۵7تومانی و نرخ حوالهای بیش ار این رق (نزدیک به  9۵۴5تومان) همچنین قیمتهای
تمامشده تا گمرک مقصد و احتساب رقمی نزدیک به  ۴۴7دالر ،باید گفت که تمام شده برای بارار داخلی با فرض تعرفه و
مالیات رقمی بیش ار  ۴۹77تومان مورد محاسبه قرار میگیرد .با توجه به این موارد و بدون احتساب نوسان قیمتهای جهانی،
خواب سرمایه و نادیده گرفتن سود تزاری ار فرآیند واردات ،شاید بتوان نرخهای فعلی را با ثبات ارریابی کرده و حتی به سمت

صفحه شماره 7

رشد قیمتها پس ار دهه محرم ،مورد بررسی قرار داد .البته این قبیل محاسبات در بارار میلگرد نیز بارها مورد استفاده قرار
مصنوعات فوالدی است.



آخرین اوضاع در بارار سایر مصنوعات فوالدی

در بارار میلگرد هرچند که شاهد برخی جرقههای رشد قیمتی در کنار کاهش قیمتهای پیشنهادی ار سوی برخی کارخانههای
فوالدی هستی  ،ولی در رور ابتدایی این هفته ،بارار میلگرد با ثبات نسبی همراه بود هرچند که برخی تالشها برای رشد قیمت
صورت گرفت ولی در نهایت یافتن قیمتهایی همچون پایان هفته گ شته در این بارار کار چندان دشواری نبود .در بارار
تیرآهن اما با جهش قیمتی چند سایز خاص تیرآهن ذوبآهن در بارار تهران رو به رو بودی که نشاندهنده برخی تالشها و
حتی بارارساریها برای حمایت ار قیمتها و رشد آنها است هرچند که ممکن است مقطعی بوده یا ار ضعف موجودی انبارهای
سایزهایی خاص نشات گرفته باشد.

افزایش 5.5درصدی تولید آهن اسفنزی ایران و کاهش تولید

جهانی ایمیدرو

تولید آهن اسفنزی ایران ،علی رغ کاهش  ۵درصدی تولید جهانی این ماده در اوت ،۷7۴۵با افزایش  5.۴۵درصدی نسبت به
 ۴مهر ۴9۹5

خبرنامه صنایع معدنی

یکشنبه

گرفته ولی چندان ه نتوانسته است ار قیمتهای داخلی حمایت کند ،اما اعتبار قیمتهای جهانی در بارار ورق بیشتر ار سایر

مدت مشابه سال قبل همراه شد.
به گزارش روابط عمومی سارمان توسعه و نوساری معدن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) ،به نقل ار انزمن جهانی فوالد ،ایران با
تولید یک میلیون و  ۷5هزار تن آهن اسفنزی در ماه اوت(مرداد-شهریور) نسبت به مدت مشابه
سال گ شته  5.۴۵درصد افزایش داشت در حالی که تولید آهن اسفنزی جهان  ۵درصد افت کرد.
تولید آهن اسفنزی جهان ار  ۴میلیون و  ۵۰هزارتن در اوت ۷7۴5به  ۴میلیون و ۴۴هزار تن در
اوت  ۷7۴۵کاهش یافت.
بنابر این گزارش این کاهش در حالی بود که دو تولید کننده بزرگ آهن اسفنزی جهان شامل ایران و
هند تولید خود را طی این مدت افزایش دادند .هند تولید آهن اسفنزی خود را با  5.7۷درصد
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افزایش ار یک میلیون و  ۴۰هزار تن در سال گ شته به یک میلیون و  ۷۴هزار تن در اوت ۷7۴۵
افزایش داد .همچنین تولید آهن اسفنزی عربستان با  ۴۰درصد کاهش ۴۷7،هزارتن و قطر با  ۴۴درصد کاهش به ۷77هزار

تن تنزل یافت.
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طی این مدت در اتحادیه اروپا تولید آهن اسفنزی با  ۰۵درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گ شته  99۲هزار و
۴5۲تن به ثبت رسید.
در افریقای جنوبی نیز تولید آهن اسفنزی با  ۲۴درصد افت به  ۷9هزار و  ۷۹۹تن کاهش یافت.

افزایش قیمت ها همزمان با افزایش خرید

کارخانهها استیل پدیا

صفحه شماره 8

یکشنبه

گ شته  ۷7سنت افزایش یافته است.
با افزایش قیمت های ذغال کک شو و رسیدن اون به قیمت  ۷77دالر که در چهار سال اخیر بیسابقه بود و کاهش سود
فوالدساران بسیاری ار کارخانهها و تزار برای خرید سنگ آهن عزله دارند .گویا کارخانههای فوالد با کاهش سطح موجودی
روبهرو شدهاند و نیار فوری به تأمین مزدد موجودی خود برای پاسخگوئی به سفارشات دارند .در حقیقت کارخانهها میخواهند
با سطح موجودی قابل قبولی وارد تعطیالت یه هفتهای رور ملی شوند و اغلب آنها ار بنادر خرید میکنند.
تقاضا برای گریدهای باالتر سنگ آهن ه با توجه به افزایش قیمت ذغال کک شو و کاهش سود فوالدساران کمتر شده است.
تفاوت بین سنگ آهن  ۵۷درصد و  ۵5درصد به  ۵دالر و  ۰7سنت کاهش یافته است.

فرصتهای سرمایه گ اری درمعدن و صنایع معدنی معرفی میشود

خبرگزاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در این نمایشگاه بیش ار  ۴۵7شرکت داخلی و  ۴7شرکت خارجی به طور مستقی و یا
نمایندگان آنها ار کشورهای آلمان ،دانمارک ،برریل ،شیلی ،فرانسه  ،اوکراین ،چین ،سوئیس ،آفریقای جنوبی ،نیزریه ،اسپانیا،
انگلستان و لهستان؛ نوین ترین و جدیدترین تولیدات و خدمات خود را ارائه و در معرض دید عالقمندان قرار خواهند داد.

معدنی ،صنایع معدنی ،شرکت های مختلف سرمایه گ ار ،موسسات مالی و اعتباری و مهندسین مشاور حضور و مشارکت دارند
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این نمایشگاه در سه حوره اصلی اکتشاف ،استخراج و فرآوری برگزار خواهد شد و در آن انواع صنایع ،تزهیزات و ماشین آالت

خبرنامه صنایع معدنی

به گزارش استیل پدیا ،سنگ آهن فاین با خلوص  ۵۷درصد  5۵دالر و  57سنت  CFRشمال چین بود که تقریباً ار هفته

ارائه دستاوردهای تولیدکنندگان و صنعتگران معدن ،معرفی فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گ اری و
سرمایه پ یری،آشنایی با رمینه های سرمایه گ اری در حوره معدن و صنایع معدنی ،یافتن بارارهای
جدید و توسعه صادرات ،تالش برای رونق و توسعه تولید ملی  ،بهبود فضای کسب و کار و معرفی
ظرفیت های معدنی کشور ،جهت دهی سرمایه های داخلی و خارجی به بخش های معدن ،انتقال دانش و
تکنولوژی نوین و همچنین ایزاد رمینه رقابت سارنده بین شرکت ها ،ار جمله اهداف برگزاری این
نمایشگاه است.
معرفی پتانسیل های صنعت معدنی مناطق مختلف ایران و دعوت ار سفرای برخی کشورها ار جمله
کشورهای مختلف اروپائی برای جلب و ج ب سرمایه گ اری در این حوره ها  ،یکی ار برنامه های اصلی
پنزمین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گ اری در معدن و صنایع معدنی ایران است که در شبستان اصلی مصلی بزرگ

امام خمینی (ره ) برگزار خواهد شد.
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قرار است همزمان با برگزاری این نمایشگاه؛ چند هیئت باررگانی ،تزاری و سرمایه گ اری ار کشورهای مختلف جهان با حضور در
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ،ضمن باردید ار غرفه های نمایشگاهی؛ با تولید کنندگان ،تزار ،باررگانان و
صنعتگران معدنی کشورمان وارد م اکرات تزاری شوند .پنزمین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گ اری در معدن و صنایع
معدنی با مزور رسمی سارمان توسعه تزارت ایران و با حمایت خانه معدن و اتاق باررگانی ایران برگزار می شود .جمهوری اسالمی
ایران بیش ار  ۵7میلیارد تن ذخایر مواد معدنی دارد ،همچنین کشور ما دارای ذخایر عظی انوع سنگ مختلف تزئینی است به
نحوی که در حال حاضر ایران چهارمین ذخایر بزرگ معدنهای سنگ جهان را در اختیار دارد ل ا برگزاری این نمایشگاه فرصتی
است تا در چهارچوب اقتصاد مقاوتی ،تالش شود تا صنعت معدن را جایگزین صنعت نفت کرد.

صفحه شماره 9

خبرنامه صنایع معدنی

یکشنبه
 ۴مهر ۴9۹5
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